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 [َتاُ  اْلِ ناياتِ ]
َْْصِد، وِشْبُه َعْمٍد، وَخطَعه.  ََْ ُد به بَشْرِط ال  وهي َعْمده َيْخَت   اْل

تََُُّه بما يََْغَُِّب عَّ) فالَعْمُد أن يََ  ْْ َد َمن يََْعَمَُّه آَدِميًّا َمعصَََََ ًما فيََ   الظنِّ ْْصَََََِ
بيٍر ونح ََ أن َيْ َرَحه بما له َمْ ره في الَبَدِن، أو يضرِبَه بَحَ ٍرَ  ِ ه، م تُه به، مث

ٍَ أو في ناٍر، أو ماٍ  يُغرِقُه، وال يُْمِكُنه َِْيه من شاِه َِْي عَّيه حائطًا أو يََُّْ  أو يََُّْ
ه وَيْمنَََعه الطعاَف أو الشََََراَ ، فيم َت ا َْه، أو َيْحِبسَََََ لتَخَّ ُ  منهما، أو َيْخنَُ

ِهَدْت  مٍّ، أو شَََََ ْحٍر أو ِبسََََُ تَََُّه بسََََِ ْْ ٍة َيم ُت فيها غالًبا، أو يََ من ذل  في ُمدى
ََّه. ونحَ  ذل . تَْ ََّه،  م رََجُع ا وقال ا: َعَمْدنا قََ تَْ  عَّيه بََيََِّن ه بما يُ ِجُب قََ

بْ  َمن ضََََ و )شَََِ َُ غالًبا ولم َيْ َرْحه بها،َ  ُت ْْ َد ِجنايً  ال تََ ْْصَََِ َربَه ُه الَعْمِد( أن يََ
ٍَ بَس ٍط، أو عًصا صغيرٍة أو َلكزٍة ونحِ ه.  َت ْْ  في غيِر َم

ا  ا أو شََخصًَََ ََ: أن يََْرِمَي صََيًدا أو َغَرضًَََ ََ ما له ِفعَُّه، ِمث و )الَخطعُ( أن يَفع
ِصْده، ْْ  وَعْمُد الصبيِّ والم ن ِن. فُيصيَب آَدِميًّا لم يََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 [َتاُ  اْلِ ناياتِ ]
َْْصدِ ) ََْ ُد به بَشْرِط ال   .(وهي َعْمده َيْخَت   اْل
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:  ناك جناية ا حمسممممممان علل حمفسمممممممه بارتكاب املعا مممممممة، ال نايات عَّ  صَََََ ر
لفقهمممال بعض اأبصاب امل علقمممة هبممما؛ كممماهللممموو  وكمممال عيير، والكفمممارات يمممقكر لمممه ا

  :ف ن المعصي  عَّ   الث أن اعأيضاا؛ 
 اما معوية يف حو.  -
 أو معوية يف كفار .  -
 أو معوية ال حو فيها وال كفار ؛ ففيها ال عيير و قا يأش.  -

قوممممممممص  و ناك جناية ا حمسممممممممان علل غيه، و قه تكصن يف النفي ويف غي ا، وامل
  نا: ااناية علل النفي؛ يعا: از ال الرو ،  ص املقوص  هبقا ال  صيب أ الةا. 
اهن.. از ال الرو  والق ين علل ثالثة أقسمممممممممممام، ما  ة اأقسمممممممممممام اللالثة  هكر ا 

 املونف قاح:
ََْ ُد به بَشْرطِ ) َْْصدِ  :وهي َعْمده َيْخَت   اْل   .(َخطَعه وِشْبُه َعْمٍد، و ، ال

 :  الث أقساف
  .ع و 
  .وش ه ع و 
  .و طأ 

ََْ ُد به)قاح:  ه ما  ص القص   القومممممممماص؛ فال قومممممممماص يف شمممممممم  (َعْمده َيْخَت   اْل
 الع و، وال قواص يف اخلطأ، ااا القص  أو القواص و صٌّ بق ين الع و. 
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يعا: أن الع و ال يكصن اال بشرط القوو، وآيأش  قا  )بشرط: الْصد(قاح: 
لع ار  حمقصح: ما وجه تقسممممممممميم الق ين ا، ع و وشممممممممم ه ع و بعو قليين، ومن  قه ا

و طأ  حمقصح: القاتين اما أن يقومممممممو الق ين أو ال يقومممممممو؛ فإن قومممممممو الق ين فهص 
ع و، وان مل يقوممممممو الق ين؛ فإما أن يقوممممممو االع وال،  ص ما قوممممممو الق ين لكنه 
قومو االع وال؛ أ ق حهر  ورما ا علل شمخص، حهر   م ي ، قومو االع وال 

  ال  قوو االع وال لكنه مل يقوو ق له فهقا ش ه ع و . عليه والَّ 
؛ فهقا  ص ق ين اخلطأ.   اللاليت: القل ال يُقوو فيه االع وال أ الا

لكن ملا كان قوممممو االع وال أمر  فة؛ ا ن يأش واحو وأسمممم  شممممخص ويق له 
بالسمممميف والَّ بالرشمممماش والَّ باملسمممموو ويقصح: "ما قومممموت ق له" يُق ين  قا ! ال 

ق ين؛ وهلقا ُجعين بوح القوممو كصن ا لة تق ين غال اا؛ فإها كاحمد ا لة تق ين غال اا يُ 
عرفنما أحما قا ممممممممممممممٌو للق ين، واها كاحمد ا لة ال تق ين غال اا عرفنا أحمه غي قا ممممممممممممممو؛ 

 فُهعين اهللكم  نا معلقاا مبمثن ه و ة ا لة، وليي بنفي القوو. 
 :-يف لابط الع و أربعة أشيال-بوأ أوالا بالع و، وهكر لابطه فقاح 

ِصدَ ) .1 ْْ  . (أن يََ
 و ص قاح: "بشرط القوو". )أن يْصد(

 .  (َمن يََْعَمَُّه آَدِميًّا َمعص ًما) .2
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؛ فلص  رل للوممميو ورأم بني اأشمممهار غياح ت  رك )من يعَّمه آدميًّا معصََ ًما(
ي  ل يوممميو ا؛ ف  نيَّ أ ا احمسممماٌن معومممصٌم، فهقا قومممو من ال يعل ه   ميًّا؛ يمثنه 

  لب، فهقا ال يع م ق ين ع و. غياح والَّ 
 ناك من يقوممممممممو   ميًّا لكنه ال يعلم معوممممممممصماا، ملاح هل :  )معصََََََ ًما(قاح: 

وقف يف الوممف املسممل صن والكفار، كان يف واحو من املسمممل ني ماآممكني أآمممي 
عنمو الكفمار،  رل من بني  ممممممممممممممفصف الكفمار، واحو ر ه فق له؛ يمثنه  ارل من 

ال القوممماص  نا ويل د القص   ال يط ق القوممماص و  مممفصف الكفار، فهين يُط َّق 
يل د القص  يف  قه الومممممممممممصر ؛ لكصحمه ق ين من ال يعل ه معوممممممممممممصماا بين يع له غي 

، ويمثنه غي معوصم.   معوصم 
تََُُّه) .3 ْْ  (. فيََ
ا )فيْتَّه( ا ق له ع وا ، لكن لص أن اهلل مَّاه؛ واحو أطلق علل شمممممممممممممخص قا ممممممممممممموا

هلل من اآعاف ط  آري  واهلل و هلل مَّاه ا عوواحماا، وأ ابه ا ابة يف مق ين، لكن
 املصت، فهين يل د القواص والَّ ما يل د  ال يل د القواص. 

  .(بما يََْغَُِّب عَّ  الظنِّ م تُه به) .4
ب عَّ  )بما يغَّاآممممممممممم خوام ا لة و ة أن تكصن ا لة مما يق ين غال اا و ة قصله: 

ن رمل علل ا حمسمممممممممممما ، يعا: ال الب علل المثن أن ا حمسممممممممممممان لصالظن م ته به(
حهر   ي رماه علل شخص،  ين ال الب علل المثن أحمه أصت به  ال، اهن ال 

 يكصن الق ين ق ين ع و . 
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أما لص أ ق الرشمممممماش وأطلق علل رأآممممممه، فهين  قا ي لب علل المثن مصته به والَّ 
 ال  حمعم، ي لب علل المثن مصته به؛ فهقا ق ين ع و. 

تعا، جم صعةا  أمللة، هكر املوممنف احم هينا من الضممابط، حمأش ا ن ا، ا
أعلصن  ممصر الق ين تسممعة  ممصر، و ين  من اأمللة، وبعض اأ مم اب 

 ة علل آم يين اهللور  المثا ر: أ ا ليسد علل آ يين اهللور، وااا علل آ يين 
 الفرز وال ونيف للوصر. 

ر ا نا عشر مثااًل:  املونف لص أر حما أن حمأ ق اأمللة الد هكر ا  فْد َذ
ََ أن َيْ َرَحه بما له َمْ ره في الَبَدنِ ) ول:اُ   .(مث

ون، يعا: لمممه حمفصٌه يف ال ممم )أن ي رحَََه بمَََا لَََه م ره في البَََدن(امللممماح اأوح: 
 ويس ل  قا الق ين باثو . 

ار   ون أن يش ط يف  قا اا )أن ي رحه بما له م ره في البدن(املونف قاح: 
 منه ا حمسمممممممان فإحمه ق ين ع و  يل د فيه شممممممميئاا، و ص املق ب: "أن اار  اها مات

القوماص لص كان ابر  يف يو"، الشخص أ ق ابر  ولرب شخواا يف يوه ف ات 
  قا الرجين، ق ين ع و علل املق ب  حمعم،  قا علل املق ب ق ين ع و . 

بيٍر ونحِ ه) الثاني:  .(أو يضرِبَه بَحَ ٍرَ 
صن ق ين  ي فال يك، لكن قيَّو  هر ك ي، أما لص حهر  مممممممم)يضََََََربه بح ر(أن 

، ما أ ق حهر؛ أ ق  شممممم ة، أ ق كرآمممممة؛   )ونح ه(ع و ،  ملين: كرآمممممة ملالا
 كشةل ملقَّين،  قا  ص الق ين بامللقين. 
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َِْي عَّيه حائطًا) الثال :   .(أو يََُّْ
  وم فصقه ااوار. 

ٍَ ) الرابا: َِْيه من شاِه  .(أو يََُّْ
 و. رماه من الوور العاشر، ومات، ق ين ع و والَّ ال  ق ين ع 

  .(أو في نارٍ ) الخامس:
 ألقاه يف حمار  ال أكنه ال خلص منها؛ فهقا ق ين ع و. 

  .(أو ماٍ  يُغرِقُه، وال يُْمِكُنه التَخَّ ُ  منهما) السادس:
رمماه يف مكمان  ع يق ال أكنمه ال خلص منمه؛ ف مات غرقاا؛ فهقا ق ين ع و، لكن 

ه يف املال، أحمد ولممممع  لص ولممممعه يف مال قليين، والرجين آممممقط علل وجهه يف  قا
 قا مال قليين متي  معه، آممممممممممقط  قا الشممممممممممخص علل وجهه ومات، حوممممممممممين له 
اغ ال ومات يف  قا املال، فهين  قا الشمخص القل  فعه يف املال قاتين ع و والَّ 

 ال  ليي قاتين ع و ؛ لكصن  قا مما ال يق ين غال اا.
َْه) السابا:   .(أو َيْخنَُ

 ؛ اخلنق معروف. )أو يخنْه(

  .(أو َيْحِبَسه وَيْمنَََعه الطعاَف أو الشرا َ ) من:الثا
ح سممه يف غرفة ف ات، ف هلل ال اب بعو حموممف آمماعة فصجوه مي اا، فهين  قا ق ين 

 ع و  ال. 
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 ملاها  حموف آاعة ال أصت ا حمسان. 
لكن ح سممه ومن  الطعام والشممراب ملو  عشممرين يصم، مات الرجين، ق ين ع و والَّ 

 ال  ق ين ع و.
ٍة َيم ُت فيها غالًبافيم َت من )   .(ذل  في ُمدى

فهقا يوح علل كصحمه مات بسمممممممممممممم ب  قا  )في مدٍة يم ت فيها غالًبا(أن أصت 
 اهلل ي. 
تَََُّه بِسْحرٍ ) التاسا: ْْ   .(أو يََ
 يق ين غال اا.  )بسحر(
  (أو ِبُسمٍّ ) العاشر:

 .)أو بسم( قا العاشر 
ِهَدْت عَّيه بََيََِّن ه بما يُ جِ ) الحادي عشََََََر: ََّه،  م رََجعُ أو شَََََََ تَْ  ا وقال ا: ُب قََ

ََّه. ونحَ  ذل . تَْ  (َعَمْدنا قََ
: ُوجو شخص مق صح يف أحو السك ، فهال رجالن عوالن  - قا الرجين ملالا

فشمممممممهوا عنو القالمممممممة أن القاتين  ص فالن، أو شمممممممهو  -أو  ا ر ا العوالة يعا
اليىن،  حوأربعة شمممهص  علل شمممخص  بأحمه زحما، وشمممهووا بالشمممها   املصج ة  قامة 

بعوما ُرجم وقُ ين قالصا: "يا شمممممميخ، ترم حنن فقط كنا أح  نا حمق له فشممممممهوحما عليه 
بقل " فشمممممهووا علل أحمسممممممفهم أ م كاحمصا كاهبني، وشممممممهووا علل أحمفسممممممهم أ م 

ووا ق لمه؛ قماح:   ، أما لص قالصا: "أ طأحما؛  ننَّا أن  قا)وقَال ا: عمَدنَا قتََّه(تع مَّ
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ا وااا يكصن  طأا؛ ولقا قاح:  زيو فإها به ش يٌه له"، فهقا أو شبه )ال يكصن ع وا
 اهلل أعلم.  عمد(

 ويو ين فيه  صراا كلي .  )ونح  ذل ( والثاني عشر:
 الثاني من أن اع الْتَ ما ه   

  .ِشْبُه الَعْمِد(و )قاح: 
 قا  ص النصي اللان، ما لممممابطه  هكر املوممممنف يف لممممابطه ثالثة  )شَََبه العمد(

 أشيال: 
ِصَد ِجناي ً )اأوح:  ْْ   .(أن يََ

؛ ك ا هكرحما: أن ق ين شممم ه الع و ال بو فيه من قومممو ااناية، )أن يْصََد جناي (
  ص ما قوو الق ين لكنه قوو ااناية. 

َُ غالًبا)اللان:  ُت ْْ   .(ال تََ
أالَّ يقومممممممممو الق ين؛ فقوممممممممموه  ناية  ال تق ين غال اا، قلنا احمه ملا حمقصح: "مل يقومممممممممو 

 ر باع  ار النمثر ا، ا لة؛ فهقه  لة ال تق ين غال اا. الق ين" يعا يف المثا 
  .(ولم َيْ َرْحه بها)الشرط اللاليت: 
؛ فإن قوممو ااناية بثلة  ال تق ين غال اا لكنه جرحه هبا، فهقا يكصن )ولم ي رحه(

 ق ين ع و  علل املق ب، واملسألة فيها  الٌف مشهصر. 
 لله: ما أمللة ق ين ش ه الع و  هكر املونف ثالثة أم
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ٍَ بَس طٍ )اأوح:  َت ْْ   .(ََمن َضَربَه في غيِر َم
، لكن قيَّوه املؤلف فقاح: "أن يضمممممممربه يف غي )بسَََََ ط(؛ أن يضمممممممربه )بسَََََ ط(
 ."  مق ين 

، العوممما الوممم ي ، لص أ ق العوممما الوممم ي  ولمممربه يف  لكن لص لمممربه بعوممما ملالا
ين مميد، لص ات قا رجين يف الفنصن الق الية عنو م مصالمم  الضممرب فيها ق-مكان  

ا  ممم -لمممرب ه بعوممما  ممم ي  أصت من هل   ي ، فضمممربه يف مق ين، ولص كان بعوممما
 مقا حمقصح: "ق ممين ع مو والَّ شمممممممممممممم ممه ع مو"  حمقصح:  ممقا ع مو؛ وهلممقا قيموه املؤلف 

ٍَ بسََََََ طٍ )فقاح:  َت ْْ ا صَََََغيرٍة أو َلكزةٍ  في غيِر َم  -ه بيوهلص لمممممممرب– أو عصًََََََ
  قا ق ين ش ه ع و.  ،(ونحِ ه

ََ ما له ِفعَُّه :الَخطعُ )و النصي اللاليت: اخلطأ، و ص    .(أن يَفع
؛ احمسمممممممان قاعو يوممممممميو فوممممممموم، )أن يفعَ ما له فعَّه( قا لمممممممابط ق ين اخلطأ: 

احمسمان قاعو أشمة بالسميار  فووم شخواا؛ فهقا كله ق ين  طأ، وليي املقوص  
ا ماشمممممممة  )مما له فعَّه(بكصحمه  أحمه قو احم فل عنه ال قوممممممي؛ يعا لص أن شمممممممخومممممما
، فوموم شخواا،  طأ، (153)ماشمة  (123)ار  مسمري، بوح ما أشمة بالسمي

حا ث مرورل ومات،  ين حمقصح:  قا ق ين ع و أو ش ه ع و  ال، ال حمقصح ح  
؛ فقصله:   قا يف  ()أن يفعَ ما له فعَّهاحمه ش ه ع و؛ أحمه ما قوو ااناية أ الا

 صن  قااا لة، واالَّ ليي املقوممممممممممممممص  بقل  اباحة فعين  قا الشممممممممممممممخص، قو يك
 الشخص فعله ال خيلص من كرمي. 
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 : لص أ َّب املعلم  مممممممم يه فأآممممممممرف يف-آمممممممميأش معنا بعو يف الويَّات-ملاح هل  
ال أ يب؛ لمممممربه لممممممرب شممممممويو، ف ات،  قا ال يعوروحمه من ق ين الع و، لص كان 

 عَّه()ما له ف قا مل يقومممممممممو ااناية،  قا ليي من شممممممممم ه الع و، فاملقومممممممممص  يف 
فعَ )حماه بإطالقها فيها اشمممكاح؛ يعا ليي كين  مممصر ق ين اخلطأ والع ار  لص أ ق
 فيها  مصر "فعين ما ليي له فعله"، بين من  صر الق ين القل له فعله ما له فعَّه(

ما ين فة فيه أ مممالا الضممم ان مطلقاا بالويَّة والقوممماص؛ ك ا لص أ َّب معلٌم  ممم يه 
 ية  ال،  فيه ،  ين  قا يع م ق ين  طأ)فعََ مَا لَه فعَّه(ومل يسممممممممممممممرف ف مات؛ 

 ح  الوية تسقط، وآيأش معنا يف باب الويَّات، لكن  قا لابٌط امجال. 
   هكر املؤلف أربعة أمللة  لق ين اخلطأ، ما  ة 

ََ: أن يََْرِمَي صيًدا)   .(ِمث
 يرمة الويو فأ اب   ميًّا. 

  .(أو َغَرًضا)اللان: 
 ا. ل عليه، فأ اب   ميًّ ؛ والعني شخص؛ أرا وا أن ي  رحمصا علل ا لقا)غرًضا(
  .(أو شخًصا)اللاليت: 
: "أو شخواا م ا  الوم؛ ك ريبٍّ وزان  ىون"، فهص قوو ق ين ]الروض[قاح يف 

اهللريب فأ ممممممماب ا  مة املعومممممممصم و ص مل يقومممممممموه، فهين  قا ق ين  طأ والَّ ق ين 
 ع و والَّ ش ه ع و  قاح:  قا ق ين.... 

 سل اا معوصماا   طأ. أرا  أن يرمة حربيًّا ىارباا فأ اب م
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ْده، وَعْمُد الصََََََََبيِّ )الراب  من  مممممممممممصر ق ين اخلطأ:  ْْصََََََََِ فُيصََََََََيَب آَدِميًّا لم يََ
  .(والم ن نِ 
؛ فإحمه  طأ؛ فلص أن الوممممممم  أ ق مسممممممموو )عمد الصَََََبي والم ن ن(وكقل : 

 وق ين شخواا،  ين يل د القواص  ال. 
 . يع م ق ين  طأ والَّ ع و  ق ين  طأ، ال ع و وال ش ه الع و

ط عاا الفرل بني الع و وشم ه الع و آميأش معنا بعو قليين، الفرل بني الع و وش ه 
الع و فقط يف ت ليظ الوية، وآمممممممممميأش معنا بعو قليين ان شممممممممممال اهلل، ح  امل يي، 
وكقل  اجملنصن؛ فُهعين من ق ين الع و فيه ل ان والَّ ما فيه ل ان  فيه ل ان، 

 لكن بالوية ال بالقواص. 
تعا، ا، فوممممممممممين  يف االشمممممممممم اك يف الق ين، قاح: لص  ملوممممممممممنف   احم قين ا

اشمممم ك أكلر من واحو؛ عوممممابة، والَّ جم صعة جمرمني، اشمممم كصا يف ق ين شممممخص، 
 يُق لصن مجيعاا والَّ ال يُق ين اال واحو منهم  

 وص ر االشتراك عديدة: 
قو يشمم كصن كلهم؛  قا يضممرب السممكني من يوه، و قا يضممرب من يوه اللاحمية، 

 و قا يضرب علل بطنه، في صت الرجين. 
؛ يقصح: "اه ممب اق ممين  وفيممه  ممممممممممممممصر  ثمماحميممة: أن يكصن أحممو مما  مراا، واللممان قمماتالا

 فالن"، فيق ب ويق له،  قه اش اك؛ أحو ا ا مر واللان القاتين. 
 قو يكصن من  صر االش اك: ا كراه علل الق ين؛ فاملكرهه مش ك م  امل اشر. 
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   ال اب.بوأ أوالا بقاعو
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َه()  فص
َرَه ُمَكَّىفً  َْ ََْ ُد َأدىْوا ِديًَ  واحدًة، وَمن َأ ََْر اْل َُ ال ماعُ  بالَ احِد، وإن سَََََ َت ْْ ا تَُ
َِ غي ََْ ََالْت ُ  عَّيهمََا، وإن َأَمَر ب َََ ي ََدِّ َُ أو ال ََْ ََالْت ه، ف َََ َْتَََّ ِه ف ََِ اِفو َِ ُمكَََ ََْ ت َر عَّ  قََ

ه أو َأَمَر بََ َُ تحريمَََ ا َيْ هَََ ا َمن الُمَكَّىٍ  أو ُمَكَّىفًََ  يََْعِرُ  ه السَََََََََََّطََاُن ظَُّْمًََ
ََ المعم ُر اْلُمَكَّىُ  ع َت يَُ  عَّ  اآلِمِر، وإن قََ ََْ ُد أو الدِّ ََ فاْل ََْت الًما ظََُّْمه فيه ف

تَََرَك فيه ا ناِن ال َيِ ُب  َِ فالضَََََََََماُن عَّيه دوَن اآلِمِر، وإن اشَََََََََْ َْْت بتحريِم ال
ٍة أ ََْ ُد عَّ  أحِدهما ُمْفَرًدا ُُبَُ ى ََْ ُد عَّ  الشَََََََََريِ ، فاْل  ن َعَدَل و غيرِها فاْل
يَِ .  إل  طَََِّب الماِل لزَِمه نصُ  الدِّ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
َه قال: ) َُ ال ماعُ  بالَ احدِ  :فص َت ْْ   .(تَُ

 د(تُْتَ ال ماع  بال اح) قه  ة املسمممممممألة اأو،: ُحكم ق ين اا اعة للصاحو  
 لكن هذا عَّ  ص رتين: 

  أن يكصن فعين كين واحو  منه ا يولهلل للق ين. الص رة اُول : 

 يعا:  قا فعله يولهلل  ث ات الق ين عليه، و قا فعله يولهلل. 
ملاله: اار ، أولممممهلل شممممةل فيه أن أرحه،  قا جرحه جر ، و قا جرحه جر ؛ 

 م ر  قلنا: يق ين والَّ ال  اار  مطلقاا يعف ات الرجين من جم صي  قه اارا ، اا
ه، قاح كلهم يُق لصن ب  -اف ض عشمممممممرين واحو اشممممممم كصا-من ق ين الع و؛ فهؤالل 
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ع ر يف غالم  متاأ عليه مجاعة من أ ين  ممممنعال قاح: "لص متاأ عليه أ ين  ممممنعال  
 كلهم لق ل هم به". 
 : عين فأن يكصن فعين واحو  منهم  مممممممماحل  للق ين و  الصََََََ رة الثاني

 ا  رين غي  احل  للق ين. 

ك ا لص جال واحو فصكيه، واللان ولربه  هر، واللاليت وطعنه يف بطنه، ف ات، 
 م،ن القل يُق ين  اللالثة  اللاليت و ص الطاعن. 

لص كان فعين كين واحو  ال يومملهلل للق ين؛  قا لممربه لممربة ال تومملهلل للق ين، و قا 
كم  من جم صي هل ، ف ا اهلل لممربه لممربة ال تومملهلل للق ين، و قا لممربه، ف ات

ا،  قممالصا: "ان تصاطؤوا علل ق لممه هبممقه الطريقممة ف ك هم ُحكم اأوح يُق لصن مجيعمما
 وان مل ي صاطؤوا فال يقا ون وال يُق لصن". 

 ،ب أن  قا املق صح تنازح أ ين القوممممممممممممماص؛ ا ن لص طال صا بالقوممممممممممممماص يق لصن 
اص   يف واحو، تنازلنا عن القوعشر ، قالصا أوليال الوم: "ال، ما حم  ل حمق ين عشر 

 وحمطالب بالوية"، كم  ية ُتوف   واحو  والَّ عشر   
ََْ ُد َأدىْوا ِديًَ  واحدةً )قاح املونف:    .(وإن َسََْر اْل

؛ أن القوممماص فيه أمٌر غي جمر  الضممم ان، و ص ال شمممُفة وما )أدوا ديىً  واحدة(
 ليه عشر  يَّات. ا، هل ، أما الويَّة فهة ل ان ما أكن شخص ع

   احم قين ا، االش اك يف الق ين عن طريق ا كراه: أحو ا ُمكرهه واللان ُمكر،ه. 
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: شممخص أكره اجملنصن أو الومم  علل الق ين، ف ما أن يك ن المكَره غير مكَّى 
أ ق واحو  مممم  ولممممربه و و ه بالق ين وقاح:  ق املسمممموو واق ين فالحماا، فق ب 

 ما م،ن  علل املكرهه والَّ علل الوممم   الوممم  أ مممالا  الوممم  وق له، القوممماص علل
عليه قومماص، لكن املكرهه  ين عليه قومماص  حمعم علل املكره  نا القومماص، بين 

ل ممد فممإحمممه ي -آمممممممممممممميممأش بعممو قليممين لص جمر  أمر-لص مل يكره ممه ولص كممان جمر  أمر 
 القواص. 

ا عَََاقاًل أَره الم ا بَََالغًََ  مممقا  :كَّ الحََالََ  الثََانيََ : أن يك ن المكَره مكَّفًَََ
الشمممممممممممممخص بالغ عاقين قاح: " ق املسممممممممممممموو اق ين فالن، اها مل تق له فسممممممممممممممصف 
حمق ل "، ان كان  قا املق صح ليي أ مممممالا ممن يل د فيه القومممممماص؛ حريب، كافٌر 

 حريبٌّ، فيه قواص علل أحو ا  ال قواص. 
 لكن ان كان املق صح مكافئاا قاح املونف:

َِ مُ ) ْت َرَه ُمَكَّىًفا عَّ  قََ َْ يَ وَمن َأ َُ أو الدِّ َْتََََّه، فالْْت   .(ُ  عَّيهماَكاِفِوِه ف
اها ث ممد القومممممممممممممماص وطصلمب بمه، م،ن المقل يُق ممين    )فَالْتََ أو الَديَ  عَّيهمَا(

 ، وان ث  د الوية تقا ا ا. )عَّيهما(كال ا 
 :االش اك بأن يكصن أحو ا الص رة الثالث  من ص ر االشتراك 

  مراا وا  ر م اشراا للق ين. 
 ٌت يكصن الض ان علل ا مر، وحاالٌت يكصن الض ان علل القاتين.  ناك حاال

 أما الحاالت التي يك ن الضمان عَّ  اآلمر فهي  الث حاالت: 
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َِ غيَر ُمَكَّى ٍ ) اُول :   .(وإن َأَمَر بالْْت
؛ جال لوممممم   ممممم ي أعطاه مسممممموو قاح: "اق ين )غير مكَّ (أن يكصن املأمصر 

 ق ص منه  ا مر والَّ القاتين  ا مر. فالن"، فق ب وق له، م،ن القل يُ 
َُ تحريَمه) الثاني:   .(أو ُمَكَّىًفا َيْ َه

شممممممممممممخص حوييت عهو با آممممممممممممالم ما يورل قاح: "احممثر فالن  قا حنن العل ال 
عنموحما أف صا بأحمه أب ق له" و قا مسممممممممممممممكني؛ حوييت عهو با آممممممممممممممالم، وأعطاه 

آمممممممممممالم ما  ص مسمممممممممموو قاح: "اه ب لكة تو ين اانة"،  ص حوييت عهو با 
، فق ب وق له، ف ن القل عليه القواص  ا مر.   واحو عاقين وعامله

لص أمر مكلفاا يعلم كرأه، آمممممميأش بعو قليين: أن القومممممماص علل القاتين، ال علل 
 ا مر. 
ََ ) الثال : ََْت   .(أو َأَمَر به السَّطاُن ظًَُّْما َمن ال يََْعِرُ  ظََُّْمه فيه ف

سمممملطان؛ شمممممخص يقصح: "تعاح يا فالن، اه ب وحمُفق الوممممصر  اللاللة: أن يأمر ال
اأوامر بق ين فالن"، واأ ممممين والمثا ر: ان  قا السمممملطان ال يأمر بق ين شممممخص 
االَّ بعو  ممممممممممموور ُحكم قضممممممممممماحلة وث صت ال ُينات علل أحمه أتل بأمر  يصجب ق له، 
فهقا الرجين بىن علل  قا اأ مممممممممممممين، وه ب وق ين؛ حمفق اأمر السممممممممممممملطان، فهين 

 لل القاتين والَّ علل ا مر  القواص علل اأمر ال علل القاتين. القواص ع
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أما لص علهم أن السممممممممممملطان أرا  أن يق ين  قا الشمممممممممممخص  ل اا، قاح: "حمُفق،  قه 
أوامر وتنُفق"، فق ب وق ين، فالقومممممممماص علل القاتين، االَّ أن يكصن ُمكر اا، فقو 

 آ ق يف ا كراه.
-املسممممممألة:  ين شممممممرط هل  أن يكصن  ط عاا يف  الف عنو العل ال  نا يف  قه

 -(أو َأَمَر به السَََّطاُن ظًَُّْما َمن ال يََْعِرُ  ظََُّْمه فيه  )يعا املوممنف ماها قاح
 ين الشمممممممممممممرط أن يعرف كصحمه يُق ين  ق أو الشمممممممممممممرط أال يعرف كصحمه يُق ين بمثلم  
يومي أين مصلمم  اخلالف  اها اشم طنا أن يكصن عارفاا احمه قُ ين  ق، أو اشمم طنا 

 يكصن عمارفاا بكصحمه يُق ين  ل اا  أين مصلمممممممممممممم  اخلالف يوممممممممممممممي  في ن جهين أال
: أحمه اهللاح؛ ما يورل واهلل، أُمر ق له  ق أو ب اطين، علل قصح املومممنف 

 اها مل يعلم فق ين،  ين عليه القواص  ليي عليه القواص. 
يقصح: "اها اشمممم هر عن  قا السمممملطان  -ملين شمممميخ ا آممممالم-وبعض أ ين العلم 

ا؛ فمإحممه ال أصز لمه أن يُقموم اال اها عرف أحمه  ق، المثلم و  اأمر بق مين النماو  ل ما
 واال كان القواص عليه". 

يَُ  عَّ  اآلِمرِ )قاح:  ََْ ُد أو الدِّ   .(فاْل
يف  ممقه اللالث اهللمماالت اأو،، ممما  ة اهللممالممة الد يكصن فيهمما الضمممممممممممممم ممان علل 

 القاتين ال علل ا مر  
ََ المعم ُر )قاح:  َت َِ فالضََََََََََماُن عَّيه دو وإن قََ َْْت َن اْلُمَكَّىُ  عالًما بتحريِم ال
  .(اآلِمرِ 
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ا  ا بتحريم الْتَََ(اها كممان املممأمصر مكلَّفمما  ، وه ممب وق ممين ام لمماالا أمر  من)عََالمًََ
ا مرين، فهين القوممماص علل ا مر والَّ علل القاتين  القوممماص علل القاتين،  قا 

فالضَََََََماُن عَّيه دوَن ): القل هكره املومممممممممنف أن القوممممممممماص علل القاتين؛ قاح
 . (اآلِمرِ 

 يش ين القواص أو الوية.  )الضمان(ومل يقين القواص   (فالضمانُ )ملاها قاح: 
  هكر  مصراا فيها اشم اك اثنني يف القوماص، لكن ما ا شمكاح يف  قا الوصر  

 أن أحو ا ال يل د يف حقه القواص، ملاح هل : 
 ، القمة يُق ين بالقمة والَّ ال  يُق ينلص أن مسممممممممممممممل اا وهميًّا اشمممممممممممممم كا يف ق ين همة

 بالقمة. 
 املسلم يُق ين بالكافر والَّ ما يُق ين  ال يُق ين بالكافر. 

 ف ا اهللكم  
ََْ ُد عَّ  أحِدهما ُمْفَرًدا)قاح:   .(وإن اْشتَََرَك فيه ا ناِن ال َيِ ُب اْل

 . )أال ي ب الْ د عَّ  أحدهما مفرًدا( قه اهللالة اأو،: 
لق مين أمب علل كمين واحمو  منه ما منفر اا، فهقه املسممممممممممممممألة اأو، يف أمما لص كمان ا

ال ماب؛ يُق مين اا ماعمة بمالصاحمو، أمما اها كمان ال أمب القص  علل أحمو ا منفر اا، 
ٍة أو غيرِها)ملاح هل  قاح:   .(ُُبَُ ى
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؛ آمممممممممممممميأش معنا أن اأب ال يُق ين بابنه، وأن املسمممممممممممممملم ال يُق ين )ُب ة أو غيرها(
، ف ا بالكافر؛ ف لص اشمممممم ك أٌب وغيه، أو اشمممممم ك مسمممممملٌم وكافر يف ق ين شممممممخص 
 اهللكم  
ََْ ُد عَّ  الشري ِ )قاح:    (فاْل

م يعا: علل اللان، ما يُق ين اأب، يُق ين اللان، املسممممممل )فالْ د عَّ  الشََََري (
 القل ق ين ال يُق ين ويُق ين ا  ر. 

  لوية" ف ا اهللكم فإها طال صا بالويَّة؛ قالصا: "ما حم  ل القواص، حم  ل ا
يَ ِ )  .(ف ن َعَدَل إل  طَََِّب الماِل لزَِمه نصُ  الدِّ

اها طال صه باملاح؛ فإحمه يشمم ك بنوممف الوية، فيوف   قا املسمملم يف امللاح السممابق 
 أو  قا اأب يف امللاح السابق حموف الوية. 

تعا، ا، شمممممروط القوممممماص، والقوممممماص له شمممممروٌط    احم قين املومممممنف 
 لل صته. 

أوح قضممممممممممممية: أحمنا حمقصح: حمصي الق ين القل يل د فيه القومممممممممممماص  ص فقط الع و، 
 احم هينا، اهن.. أ رجنا اخلطأ وش ه الع و. 

حمأش للع و؛  قا الع و  ناك  مممصٌر يل د فيها القوممماص، و ناك  مممصٌر ال يل د 
 فيها القواص،  قا  ص املقوص  هبقا ال اب، و ص شروط القواص.
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و ممممور اهللكم القضمممماحلة بل صت القومممماص،  قه ا ن   ،ب أحمنا أث  نا القومممماص،
الشممممممروط اأربعة   مممممموار اهللكم القضمممممماحلة باآمممممم  قال فالن  القومممممماص،  ناك 

 .]با  شروط استيفا  الْصاص[ال اب القل بعوه 
   ممممممممور اهللكم القضمممممممماحلة أن فالحماا يسمممممممم  ق ما شََََََروط اسََََََتيفا  الْصََََََاص

هللكم ،  ين جمر   ممممممممممور االقومممممممممماص، ه  نا بعو هل  ا، ال نفيق؛ مرحلة ال نفيق
القضمممممممماحلة حمأ ق  قا الشمممممممممخص ويُق ين ! ال فرل بني امرأ  حامين والَّ مريض والَّ 

 غيه ! حمقصح: ال، يف فرل. 
 اهن.. عنو ال نفيق احممثر ا، شروط اآ يفال القواص. 

ما  ة شمممروط ث صت القومممماص  حُمومممور فيها اهللكم القضمممماحلة باآمممم  قال فالن  
 للقواص أرب  شروط.
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 [روِط الِْصاصِ باُ  شُ ]
ََ ُمسََََََََّمه أو ِذمِّيٌّ َحربيًّا أو ُمْرَتدًّا لم  َت وهي أربع ه: )ِعصَََََََمُ  المْت ِل( فَّ  قََ

 َيْضَمْنُه بِْصاٍص وال ِديٍ .
 )التكَّيُ ( فال ِقصاَص عَّ  صغيٍر وال م ن ٍن. :الثاني 
يِن واْلُحرِّيىِ  والرِّ  :الثال ُ   َُ مسََََّمه قِّ )اْلُمكافعُة( بعن ُيسَََاِويَُه في الدِّ َت ْْ ، فال يَُ

 ََ ُر باُنث ، واُنث  بالذى َُ الذََ َُ، ويُْت َت ْْ  ِر.بكافٍر، وال ُحرٌّ بعبٍد وعكُسه يَُ
ََ،  :الراباُ   َف َُ أحُد اُب يِن وإن عال بال لِد وإن سَََََََََََ تََ ْْ )عََدُف الِ الدِة( فال يَُ

ٍَّ منهما. َُ الَ َلُد بك  ويَُْت
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 قاح: 

 [باُ  ُشروِط الِْصاصِ ]
 : (وهي أربع ه )

  .)ِعصمُ  المْت ِل(أوهلا: 
؛ أن يكصن املق صح معوصماا؛ معوصماا من القحمصب واملعا ة ! )عصم  المْت ل(

 يعا: معوصم الوم. 
ور  ممه، ملمين: اهللر  يب، وملين: املرتو، وملين: م،ن  ص معوممممممممممممممصم الموم  خيرل من  مُ

 اليان اثون و كقا؛ فهؤالل غي معوصمة الوم. 
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:  ناك فرل بني طالب العلم والفقيه احم  ه ا، حمقطة مه ة عنو الفقهال 
وبني امللقف القل يسممم   الكالم  كقا؛ يقصلصن: "حمومممف فقيه  يُفسمممو ال لوان"؛ 

قصح:   ملالا حنن حموهلقا بعض الناو القل يأش حيضمممممممر  رو وأشمممممممة رمبا يسممممممم 
"الصالو ال ياق ين اها ق ين ولوه"، يمثن أن الصالو حالح يق ين ولوه، ال، ما عاه اهلل، 

؛ ما أصز؛ [121]األنعام:  (ۓ ۉ ۉ ېىئ)أآمم  فر اهلل 
  قا من القطعيات أحمه ال أصز، لكن املقوص  يف ث صت القواص.
ل د اح فإحمه ال ييأش مرَّ  واحو يسمم   يقصح ل : "اها آممرل شممخٌص من بيد امل

 عليه حو السرقة" فيفهم أن السرقة من بيد املاح جاحلي ،  قا  طأ. 
يأش واحو يسممم   احمه: "اها ق ين اليان اثومممن فإحمه ال قوممماص"، فيفهم من هل  
احمممه أل واحممو من حقممه يقيم اهللمموو  ويممق ممب يق ممين؛ يممق ممب ويقصح: " ممقا فالن 

يخ حو يق ين املرتو يقصح: "أن الشممممممممزان ىوممممممممن"، والَّ قم، ،ين املرتو؛ يق ب أل وا
قاح يف اهللرم: احمه من ق ين مرتوًّا فليي عليه قومماص"، حمقصح: ال؛  ناك فرل عنو 

 تعا، بني أمرين: بني ااصاز، وبني ث صت القواص.  الفقهال 
حنن حمقصح: "ال أصز أحمو  أن يق ين مرتوًّا اال ا مام"، اأ ممممممممممممممين ملين تنفيق  قه 

ال يق له يف  ار ا آمممممممممممالم ال يق له اال ا مام أو حماحل ه، زحما اهللوو : احمسمممممممممممان ارتو 
ا  ]َتوكان ىوممممممممممممممناا، يأ قوه جم صعة ويرمجصحمه، ال أصز هل ، آمممممممممممممميأش أوح 

: "ك اب اهللوو : ال يقيم اهللو اال ا مام أو قاح املومممممممممممممنف  الحدود[
 حماحل ه". 
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ن؛ ن اثوممممممممممممملكن  ،ب أن رجالا وطئاا عا مممممممممممممياا اف أت علل ا مام، وجالوا لليا
ل طل  من اثك ة وواحو جا -ُحكم عليه و ممور عليه  مم  قضمماحلة بأحمه يُرجم

وق له، أ ممممماب والَّ أ طأ بق له  قطعاا أ طأ ما يف شممممم ، لكن يل د القومممممماص 
 عليه والَّ ما يل د  ال يل د القواص عليه.

كمممقلممم  املرتمممو؛ يقصلصن: "ولص ق مممين اآمممممممممممممم  ممماب مممه"، يعا مرتمممو ث مممد عليمممه اهللكم 
حلة،  ممممممممور حكم قضمممممممماحلة من اثك ة ان فالن  قا مرتو، الصاجب  ص القضمممممممما

اآممممممم  اب ه؛ فإن تاب فهص مسممممممملم؛ رج  ا، ا آمممممممالم يشمممممممهو "أن ال اله اال اهلل" 
 ويو ين يف ا آالم، وان مل ي ب فإحمه يُق ين بالسيف. 

جال واحو وط  وعاصه ومف ئد علل ا مام وعلل السممممممممملطات وجال وق ين  قا 
سمم  ي ه حكم قضمماحلة بر َّته، لسممة ي  صا يسمم   صه واثك ة ت  ل ت املرتو بعو  مموور

ا أو بعو غو، فق له  قا الشممممممممممخص، ما تقصلصن  يل د القومممممممممماص  ال يل د  غوا
 القواص. 

ليي معىن  ممقا أن  ممقا الفعممين م مماٌ  وال أحمممه  مممممممممممممم يهلٌل وال أحمممه جمماحلٌي؛ فلهممقا فرَّي 
 . (ِعصمُ  المْت لِ )املونف علل  قا الشرط مساحلين فقاح: 

 ي فري عليها مسأل ني: 
ِْصَََََََاٍص وال)اأو،:  َمْنُه ب ََ ُمسََََََََّمه أو ِذمِّيٌّ َحربيًّا أو ُمْرَتدًّا لم َيضَََََََْ َت  فَّ  قََ

 .(ِدي ٍ 
ة الكافر ، ح  ترم قضيُنه غير معص ف الدفمل يضم نه ال بقوماص وال بوية؛ 

]َتا  تعا، يف  قاح املونف  ]َتا  ال هاد[اهللريب، آ ق معنا يف 
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: "وال أصز ال يو اال بمممإهن ا ممممام"، جمممال واحمممو واف مممأت علل ا ممممام هََاد[ال 
،  ين  قا مومممممممممممممميب والَّ وط   اأ ممممممممممممممين أن  وه مب ق مين يف كفمار حربيني ملالا
يس أهن ا مام، لكن ليي معىن  قا حمقصح: "ما  ام أ طأ يل د عليه القواص" 

 ال، فال يل د القواص، لكن قو يُعقَّر. 
 وط القواص:الشرط اللان من شر 

  .التكَّيُ ( :الثاني)
أما   قا شمممرٌط يف القاتين والَّ يف املق صح  يف القاتين وليي يف املق صح، )التكَّي (

 املق صح فإحمه يل د فيه القواص   ياا كان أو ك ياا.
 .(فال ِقصاَص عَّ  صغيٍر وال م ن نٍ )
آمم قد،   آم قد املسمألة والَّ ما آم قد (فال ِقصَاَص عَّ  صَغيٍر وال م ن نٍ )

لصبي )وعمد الكن املونف أرا  أن أ   الشروط يف آيال  واحو، آ ق قصله: 
  طأ.  والم ن ن(

 اللاليت من شروط القواص: 
  .اْلُمكافعُة( :الثال ُ )

 ما معىن املكافأ   املكافأ  املقوص : بني املق صح وقاتله حاح ااناية، ما معنا ا  
يِن واْلُحرِّ )  .(يىِ  والرِّقم بعن ُيساِويَُه في الدِّ

 ؛ فال يُق ين مسلٌم بكافر. )أن يساويه في الدين(
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 فال يُق ين حرٌّ بع و.  )الحري (وأن يساويه يف 
َُ مس)والعكي آُيفرُي املؤلف مخي مساحلين ال فري ؛ قاح:  َت ْْ   (َّمه بكافرٍ فال يَُ

م َ مسَََََََََََّ)ال يْتَََ مممقا ال فري  اأوح، ال فري  علل الممموين والَّ اهللريمممة  الممموين؛ 
 . بكافر(

  .(وال ُحرٌّ بعبدٍ )الثاني: 
  قا تفري  اهللرية. 

َُ )الثال :  َت ْْ   .(وعكُسه يَُ
املشمممممممممممممم ط  نا: أن يكصن املق صح مكافئاا للقاتين، أما لص كان  )وعكسََََََََََه يُْتَ(

القاتين أقين؛ فق ين الع و اهللر أو ق ين الكافر القمة مسمممممممل اا، يل د القوممممممماص والَّ 
 ما يل د  يل د القواص. 

رِ )اب : الر  ََ ُر باُنث ، واُنث  بالذى َُ الذََ  .(ويُْت
أحمه ال ُيش ط املكافأ  يف القكصر  أو اأحمصثة؛ املكافأ  فقط يف الوين واهللرية، أما 

 رجين يق ين امرأ  امرأ  تق ين رجين يل د القواص. 
 الراب  من شروط القواص:

  .عَدُف الِ الدِة( :الراباُ )
ا لل ق صح فال يعا: أال يكصن القمممماتممممين والمممموا  ا لل ق صح؛ فممممإن كممممان القمممماتممممين والمممموا

ََ )قواص؛ ولقا فرَّي عليه  َُ أحُد اُب يِن وإن عال بال لِد وإن َسَف َت ْْ   .(فال يَُ



3122 
 

َُ َواِلده ِبَ َلِدهِ » َت ْْ  ، والصالو  نا آمصال اأب أو اأم، عال أو حميح، آصال كان«اَل يَُ
 اأب امل اشر أو ااو أو ااو  ا،   ره. 

ٍَّ منهماو ) َُ الَ َلُد بك  .(يَُْت
 ص.فإحمه يُق ين وال يسقط القوا -والعياه باهلل-العكي: اها ق ين االبن أباه 
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 [باُ  استيفاِ  الِْصاصِ ]
ِبيًّا أو ان صََََ َتِحِّْه ُمَكَّىًفا، ف نَ  روٍط: )أحُدها(َ  ُن ُمسَََْ  ُيشَََتَََرُط له  ال ُ  شَََُ

 الُبَّ ِغ واُفاقِ . َم ن نًا لم َيْستََْ ِ  وُحِبَس ال اني إل  
هم أن  )الثاني( اتِّفاُق اُولياِ  اْلُمشََََََترَِيَن فيه عَّ  اسََََََتيفائِه، وليس لَبعضََََََِ

َِْي غائًبا أو صَََََََ ان َمن َب َفِرَد به، وإنَ  ُتِظَر ال بًيايََنَْ ُْدوَف والبَّ َغ أو م ن نًا انَْ
 .ََ  والعْ

َمَن في االسَََتيفاِ  أن يََتَََعدى  ال اِني، َْ ٍَ ف ذا َوجَ  )الثالُ ( أن يَُ َب عَّ  حام
َِْيُه الَّىَبَع،  م إن ُوِجدَ  َا الَ َلَد وَتسََََََْ َْ حت  َتضَََََََ َت ْْ ٍَ فَحَمََّْت لم تَُ  َمن أو حاِئ

اَ  َت   منها في الطْرِ  حت  َتضَََََََََ ْْ ُعه وإال ُتِرََْت حت  تََْفِطَمه، وال يَُ ، يَُْرضََََََََِ
الِْصاِص.  والحد  في ذل َ 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 [باُ  استيفاِ  الِْصاصِ ]

ا أو أن فالن ابن فالن يل د عليه القواص،   ور اهللكم القضاحلة ا ن بأن زيوا
ُول من ىك ة ال  ييي، ومرَّ با جرالات القضممماحلية امل عارف عليها، جال ا ن   مممُ

حمه ! كان، م اشممممر  يأ قون  قا ويق لص ال نفيق عنو الشممممرطة والَّ اأمار  والَّ أيًّا ما  
قاح: ال، ا مممموا؛ كققصا من ثالثة شمممروط لالآممم يفال، اها مل ت  قق احم مثروا ح  

 ت  قق، ما  ة  قه الشروط  
 : (ُيشتَََرُط له  ال ُ  ُشروطٍ )
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  .(َ ُن ُمْسَتِحِّْه ُمَكَّىًفا  :)أحُدها
، ال الوم  اها قُ ين شمممخصٌ : يعا: أوليال الوم، م،ن  م أولي)مسَََتحْه(ماها يعا 

من  م القين يسمممممم  قصن  مه  يعا يكصحمصن أوليال يف  مه، هلم اهللق يف املطال ة 
يف القوممممممممممممممماص أو الممويممَّة أو العفص،  م أوليممال المموم و م ورثممة امليممد؛  م الصرثممة؛ 

 فهؤالل هلم أن يطال صا بالقواص وهلم أن يعفص علل ال فويين. 
ر حمنمثر يف  ؤالل الصرثة: "تعاح  ات لنا حوممال أصز أن يسمم صف، القومماص ح  

 ن ن مالصرثة"،  قا حوممممر الصرثة، فيهم قا ممممر، ماها يعا قا ممممر  قا ممممر يعا: 
، قالصا: "حمعم فيهم قا مممر" ال أصز تنفيق القوممماص، ما يف أو صََبي دون البَّ غ

 . ( ُن ُمْسَتِحِّْهَ)تنفيق، ا م ح  ي لغ الو ي أو يعقين اجملنصن؛ وهلقا قاح: 
واملسمممممممممممممم  ق  نا واحو والَّ مجاعة  قو يكصن واحو يف  ممممممممممممممصر، لكن ال الب احمه 

 يكصن مجاعة، فالبو أن يكصحمصا كلهم مكلفني،  قا الشرط اأوح. 
 ف فري عليه قاح:

ان َصِبيًّا أو َم ن نًا)   .(ف نَ 
 فإن كان مس  قص القواص كلهم أو بعضهم. 

ان َصِبيًّا أو َم ن نًا)   .(لم َيْستََْ  ِ  ف نَ 
، ماها حمسممصل  حم ك  قا القاتين يطل  باخلارل ي  شممل  ممكن يهرب!  ال يسمم صف،

  .(وُحِبَس ال اني، لم َيْستََْ  ِ )قاح: 
 ولكن حُي ي ااان، ا، أل موم 
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 . (إل  الُبَّ ِغ واُفاق ِ )
 ا، بلصغ الو  وافاقة اجملنصن، وال أصز ق له ق ين هل . 

 الشرط اللان:
  .(اُولياِ  اْلُمشترَِيَن فيه عَّ  استيفائِه اتِّفاقُ  :)الثاني

أتينا  وممممممممر للصرثة، وتأكوحما أ م مجيعاا مكلفصن؛ كلهم بال صن عاقلصن، تعالصا يا 
 مجاعة، ماها تقصلصن  تطال صن بالقواص والَّ تطال صن بالوية  

ا علل القومممممممممممممماص أكن أن يُنفمق، لص  ممالف واحممو؛ واحممو قمماح:  اها اتفقصا مجيعمما
أحما عفصت" وال قية عو  م آم ني شمخص، كيف الصرثة آ ني ! ما شال اهلل "ال، 

عنوه أوال  كليون، ف سمممممممممممممعة ومخسمممممممممممممني طال صا بالقوممممممممممممماص وواحو يقصح: "ال، 
 عفصت"، يل د القواص  ال يل د القواص؛ وهلقا قاح:

َفِرَد به)   .(وليس لَبعِضهم أن يََنَْ
 . ()فَّيس لبعضهم أن ينفرد بهأو ال ُيس صف، القواص؛ 

مصجص  منهم مخي  -من السمممممممممممممم ني  ؤالل-افرض أن املصجص ين ا ن يف ال لمممو 
، ما يف عنوك  ومخسممممني، يف مخسممممة مسممممافرين، املسممممافر  قا أكن ما يرج  أ ممممالا

 جصاح والَّ ب آله اأيين، ف اها حمون  
َِْي غائًبا) ان َمن َب  .(وإنَ 

  .(أو م ن نًا بيًّاأو ص)اخل سة ال اقني اما غاحل ني 
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  قا ُعرف يف الشرط السابق، ماها حمون    و صبًيا أو م ن نًا()أ
( ََ ُْدوَف والبَّ َغ والعْ ُتِظَر ال  .(انَْ

احم مثر قووم ال احلب؛ فال يُنفق القومماص ح  يقوم ويطالب، ويُن مثر بلصغ الومم  
 وعقين اجملنصن. 

  اللاليت من الشروط:
َمَن في االستيفاِ  أن يََتَََعدى  ال :)الثال ُ  َْ   .( اِنيأن يَُ

 لص كان ال يؤم،ن،  ين  قا يوي ق ين ع و والَّ ال  
َمَن في االسَََتيفاِ  أن يََتَََعدى  ال اِني)أن ملاح  َْ امين  قه : حامين، لص أن اهلل(يَُ

ق لمد، لص ق لنما اهللماممين، اامان  ة املرأ ، لكن المقل يف بطنهما جمان والَّ مما  ص 
  اان والَّ ما تعوَّ  تعوَّ.جان  ليي جاحميًّا، تعوَّ االآ يفال ا، غي ا

فمإها اهللماممين ق لمد فهمين  مقا ق مين ع و والَّ ال  ق لد مب و   قاح ل : شممممممممممممممرط 
َمن في االسََََََتيفا ( نا:  ،  قا شممممممممرط اآمممممممم يفال، ما له عالقة بكصحمه ق ين )أن ي

ع و، بين وال عالقة له يف ا ممممممممموار اهللكم القضممممممممماحلة باآممممممممم  قاقها؛  ة حامين 
ل د و ، ومت ال أكو واع فد بأ ا  ة الد ق لد، يا ن، واالسة القضاحلية منعق

 عليها القواص والَّ ال  يل د القواص. 
 يُنفَّق  حمقصح: ال، ما يُنفَّق ح ... ماها قاح املونف  

ٍَ فَحَمََّتْ ) ٍَ أو حاِئ  .(ف ذا َوَجَب عَّ  حام
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( قا والمممممممممهلل؛ ق لد و ة حامين،  )إذا وجب عَّ  حامَ( ٍَ ليسممممممممممد  )أو حائ
 ، ثانه يصم محلد، ف اها حمع ين حامالا ق لد

َْ حت  َتَضَا الَ َلدَ )ل َت ْْ  .(م تَُ
 ،ُن إذا قتَّنََاهََا وال لََد في بطنهََا تعََدينََا؛ )ال تُْتَََ حت  تضََََََََََا ال لََد(

والقوممممممماص م ناه علل العوح، وكقيق العوح  قا آمممممممراه  ل اا وق الا ل ي ااان، 
 وال يكفه أن تلو، بين ال بو بعو الصال   من ماها 

  .(َِْيُه الَّىَبعَ وَتسْ )
َا الَ َلدَ )حمعم، قاح:  َِْيُه الَّىَبعَ  حت  َتضََََََ وه  وزن "عنب":  علل )الَّبع(؛ (وَتسَََََْ
، ويقصلصن: "ان الرلي  ال يس  نه عن  قا اللنب"، يعا بعو  قا اللنب أول الَّبن

ه"  قا يف أوله يقصلصن: "احمه ال يسمم  نه عن )الَّبع(ممكن يرلمم  من غي أمه، لكن 
 أعلم.  واهلل

بعو ما آممق ه أمه، ولممعد وآممق ه الل أ، أ رجص ا من مسمم شممفل الصال  ، ويل د 
 القواص والَّ ما القل يوي 

   .( م إن ُوِجَد َمن يَُْرِضُعه)قاح: 

ن م )ُوجد من يرضَََََعه(حمُمُفق القومممممماص؛ فإن  )إن ُوجد من يرضَََََعه(بعو هل  
 غي اأم فإحمنا حمقصح: "ينفق القواص". 

 يُرلعه االَّ اأم، ماها حمفعين فيه ان مل يصجو من 
 .(وإال ُتِرََْت حت  تََْفِطَمه)



3128 
 

يٍا ال ُننا ل  أمرنا بْتَّها ما وج د رضحمقصح: "ُت ك ح  تفطم  قا الرلي "؛ 
 ي ااان. ، وتعوَّ لرره ا، غي جد َمن يرضعه لتعدى الْصاص إل  غير ال اني

ا يف النفي يف الق ين، أم  قا القومممممممماص، الكالم  قا يف اهللامين علل القوممممممممماص
القوممممماص في ا  ون النفي؛ كقط  ا  ممممم   واليو والرجين واأطراف وحنص هل ، 

 فيُ نُي حك ه املونف قاح:
َت   منها في الطْرِ  حت  َتَضاَ ) ْْ  .(وال يَُ

ملين: قطعد يو، ف   حمقصح: تُقط  يو ا  اها ولمممممممممعد، ملاها ما  )في الطر (
  ي ناف،  قا م  آقة الل أ. قاح "ح  تسقيه الل أ"؛ أن ال

الِْصاصِ )  .(والحد  في ذل َ 
؛ ك مو اليحمما بعو احوممممممممممممممان، ف ا  حمفي الكالم؛ اها ث مد عليهما حموٌّ يصجمب ق الا
اهللكم  نما  حمفي الكالم المقل قلنماه، حمقصح: "ال يُنفمق عليهما اهللمو ح  تضمممممممممممممم  

رلمممممعه ُأُجين يُ الصلو وتسمممممقيه الل أ،   ان ُوجو من يرلمممممعه حمُمُفق، وان مل يصجو من 
 ال نفيق ا، أن تفط ه" علل حمفي ال فويين السابق.
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َه(  )فص
تََْ َف  َّطاٍن أو نائِبه وآلٍ  َماضََيٍ ، وال ُيسََْ تََْ َف  ِقصََاصه إال ِبَحضََرِة سََُ  وال ُيسََْ

تََََّه بغيرِِه. ان ال اني قََ َِ بسْيٍ  ول َ   في النفُس إال بَضْرِ  الُعُن
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 .)فصَ(قاح: 
 قا الفومممممين ي علق ب عض الشمممممروط امل   ة الآممممم يفال القوممممماص، ما  ص الشمممممرط 

 اأوح 
 .(وال ُيْستََْ َف  ِقصاصه إال ِبَحضرِة ُسَّطاٍن أو نائِبه)

 قا شرٌط اصاز اآ يفال القواص: أن يكصن هل   ضر  ا مام أو حماحل ه؛ فليي 
   الناو أن يس صفصا القواص.  حا

حمعم، السلطان أو حماحل ه قو ُأُكن ول الوم  ص بنفسه من اآ يفال القواص، لكن 
يكصن هل   ضمممر  ا مام، ما قاح ال يسممم صفه القوممماص اال ا مام أو حماحل ه، ال، 

 .(وال ُيْستََْ َف  ِقصاصه إال ِبَحضرِة ُسَّطاٍن أو نائِبه)قاح: 
 .(َماضي ٍ  وآل ٍ )الشرط اللان: 

أن يكصن االآ يفال بثلة  مالية، و قا  الف بني العل ال، املق ب: أن اآ يفال 
القومممممممممممممماص ال يكصن اال بالسمممممممممممممميف، ح  لص كان القاتين ق ين ب يه؛ وهلقا قاح: 

 .(وآلٍ  َماضي ٍ )
َِ بسْي ٍ )قاح:   .(وال ُيْستََْ َف  في النفُس إال بَضْرِ  الُعُن
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 آلٍ  ماضي ()ملين: يف قط  اأطراف وكقا يكصن بمممم  ط عاا في ا  ون النفي؛ يعا
ملين: السمممممممكني أو شمممممممةل يكصن حا   ييت يقط  ال يكصن فيه ايالٌم، يكصن  لة 

 مالية حا  .  
نفُس إال وال ُيْستََْ َف  في ال)ال بو أن يكصن بالسميف؛ ولقا قاح:  (في النفسُ )

َِ بسْي ٍ  تََََّه بغيرِهِ  بَضْرِ  الُعُن ان ال اني قََ  .(ول َ 
لص أن الرجين ق ين باملسمموو،  ين ُيسمم صىف القومماص بالسمميف والَّ باملسمموو  علل 

اشارٌ  ا، اخلالف؛ فإن بعض العل ال  )ول (املق ب: بالسميف، واملومنف قاح: 
اص: أنه ُن اُصَََ في الْصََيقصح: "ُيسممم صىف القوممماص مبلين ما ق ين القاتين"؛ 

 يُق ين باملسوو و كقا. ، فإها ق له باملسوويراد به المساواة والمما َّ 
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 [باُ  الَعْفِ  عن الِْصاصِ ]
يَُ ، فُيَخيَىُر ال ِلي  بيَنهما، وَعْفُ ه َم ىانًا أفض ََْ ُد أو الدِّ َُ، ف ن َيِ ُب بالَعْمِد ال

ثَََر منها، وإن  َْ يَِ  فْر فَّه َأْخُذها والصَُّْح عَّ  َأ ََْ َد أو عفا عن الدِّ اختاَر اْل
بََعً اختارَها أو َعَفا مُ  ًْا، أو َهَََّ  ال اِني فَّيس له غيُرها، وإذا َقَطَا ِإصَََََََََْ ا ْطََّ

ََان العفُ  عَّ  غيِر  َرْت إل  الك ِّ أو النْفِس، َو ا عنهََا،  م سَََََََََََ ًدا فَََعفَََ َعمََْ
َت    ْْ ََ َمن يََ يَِ ، وإن َوَى ان العفُ  عَّ  ماٍل فَّه َتماُف الدِّ شََََََََيٍ  فَهَدره، وإنَ 

ٍَ قَََ ده أو يََْعََّْم فال شيَ  عَّيهما،  وإن َوَجَب لَرقي م عفا فاقََْت ى وََيَُّه ولم 
 َتعزيُر َقْذٍ  فطَََُّبه وإسْاطُه إليه، ف ن ماَت فََّسيِِّده.

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 [باُ  الَعْفِ  عن الِْصاصِ ]

ا فلهم أن يطال صا بالقواص وهلم أن ا حمسان أو أوليال الوم اها قُ ين مصل يهم ع وا
َْ َ )يطل صا الويَّة وهلم أن يعفص؛ وهلقا قاح املونف:    .(دُ َيِ ُب بالَعْمِد ال

  ص: القواص.  )الْ د(
يَُ ،)اللان:    .(أو الدِّ

اخليممار فيهمما ا، ااممان والَّ ا، أوليممال المموم  أوليممال المموم؛ ولممقا قمماح:  )أو الََديََ (
  .(ال ِلي  بيَنهما فُيَخيَىرُ )
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حمعم، ال خيي أوليال الوم، آمميأش معنا  يٌي يكصن للهان يف الوية، الوية مخسممة 
أ مممممممناف علل املق ب، أ مممممممصح الوية مخسمممممممة: ا بين، وال قر، وال نم، والق ب، 

 والفضة، اخليار فيها ملن  للهان، وليي أوليال الوم. 
َُ ):  ناك أمٌر أفضين من  قين و ص العفص؛ قاح   .(وَعْفُ ه َم ىانًا أفض

ه َم ىانًا وَعْف ُ )فاأفضمممممين أوليال الوم أن يعفص عن حقهم من غي عصض، قصله: 
 َُ  يعا: من غي أ ق الوية.  (أفض

 هناك حاالت ل ليم الدف: 
 : أن خي ار القص  و ص: القواص.  الحال  اُول 
  أن يعفص مطلقاا. الحال  الثاني : 

 : ََو عفصه بكصحممممه عفصاا عن المممويمممة؛ أ الحََالََ  الثََالث ن يعفص ويقيمممُ
 يقصح: "عفصت عن الوية". 

  َأال يمقكر العفص عن الموية، وااا يقصح: "ا  ت الحَالَ  الرابع :
 الوية". 

ا ن  م عنو القالمممممة قالصا: "ماها ت  صن " قالصا: "حمريو القوممممماص"،  قه اهللالة 
 اأو،. 

 القالة أرا وا أن ينيلصا ا، الويَّة، هلماها ا  اروا القواص   ملا  رجصا من عنو 
 هل  والَّ ال  هلم هل . 
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اها أرا وا أن يوممماهللصا عن القوممماص مب لغ أكلر من الويَّة، أصز والَّ ال  هلم هل  
 أيضاا. 

 وهلم أن يق ،ورصا، هلص أن يق ،ورصا علل حسب ما طل صا اب والا وهلم أن يعفصا. 
يَِ  فْ)ونف: اهللالة اللاحمية؛ وهلقا قاح امل ََْ َد أو عفا عن الدِّ   .(رف ن اختاَر اْل

 مقه اهللمالمة اللماحميمة: أن يعفصا عن المويمة، يقصلصا: "مماها تقصلصن " قالصا: "أما الوية 
فال حمريو  يَّة"، ال حمريو  يَّة يعا: حم  ل حمعفص، والَّ "ال حمريو  يَّة" يعا: م  سممكني 

 بالقواص  حي  ين، وماها يقصح املونف 
ثَََر منهاف) َْ   .(َّه َأْخُذها والصَُّْح عَّ  َأ

فله أ ق الويَّة؛  ص قاح يف اجمللي القضمممممممممماحلة: "لن حمق ين منه  يَّة، ما حمأ ق  يَّة" 
ة"، هلم هلممم   هلم هلممم ؛  ُنهم لهم  رجصا وتومممممممممممممممماهللصا وقمممالصا: "حممممأ مممق المممويمممَّ

 . الْصاص فَّهم ما ه  دونه
  .(وإن اختارَها) الثاني:

ا: الوممممممممملهلل ع لل أكلر منها، يعا قالصا: "ال حمريو الويَّة"؛ م  سمممممممممكني وهلم أيضممممممممما
 قهم يف القوممممممممممممماص،  رجصا، هلم أن يوممممممممممممماهللصا علل أكلر من الوية، يقصلصن: 

احلة قمالصا: "حمريو آمممممممممممممم   -ملالا ا ن  يمة الع مو أربع ماحلمة ألف-"حم  ل بموح المويمة 
 ألف"، هلم هل . 

 . )وإن اختارها( الحال  الثالث :
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ا: "ممماها تقصلصن " قممالصا: "حمريممو الممويممَّة"، بعممو ممما  رجصا قممالصا: ا  ممار الممويممة، قممالص 
 "حم  ل القواص" هلم  ليي هلم هل ؛ وهلقا قاح: 

ًْا)   .(أو َعَفا ُمْطََّ
ا( ومماها تقصلصن  قالصا: "عفصحما"،   أرا وا يطال صن بالقومممممممممممممماص،  )أو عفَا مطًََّْ

 هلم  ليي هلم هل .
  .(أو َهَََّ  ال اِني فَّيس له غيُرها)
، فهقا ااان القاتين، طال صا بالقومممممممممممممماص، يصم طلعصا باخلارل (أو َهَََّ  ال اِني)

االَّ الرجين  مار له حا ث ومات، هلم يأ قون قومماص بوح منه واحو اثنان والَّ 
 . (فَّيس له غيُرها) شةل  ما يف ليي هلم االَّ الوية؛ قاح:

ة، له أن وممممممممماص وال  يَّ يعا: قاح: "عفصت"، فهقا مل يقُيوه بق )عفا مطًَّْا(اها 
يقصح: عفصحمما عن الوية، لكن ما تنازلنا عن القومممممممممممممماص، وقو يقصح: عفصت عن 
القوممماص و ص يريو الوية، وقو يقصح: عفصت، اها قاح: عفصت، وآمممكد، فهقا 

 يُليم بالعفص عن القواص، لكن ال يُليم بالعفص عن...  
 احم قين املونف ا، مساحلين ت علق مبا  ون النفي، قاح:

  .(ذا َقَطَا ِإْصبًََعا َعْمًداوإ)
ا، ف ا الصاجب ا ن    قه مسممممألة السممممراية؛ شممممخص قط  لشممممخص  ا ممممم   ع وا

 القواص بقط  ا    . 
 لكن القل حوين أن ااناية آرت ومات  قا الشخص، ف ا اهللكم 
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  .(فَََعَفا عنها،  م َسَرْت إل  الك ِّ أو النْفسِ )
هكر  سمممراية ااناية مضممم صحمة، وآممميأشاحمقط  ا ممم عاا؛ فسمممرت، ومل يكن قو عفا، ف

هل  الحقاا ان شمال اهلل: أن آراية ااناية مض صحمة وله أن يطالب بالقواص يف 
 النفي. 

ا، أحما مسمماىه وعفصت عنه، ما أب ل  اها عفا، ُقط  ا مم  ، وماها تريو  قاح: "أبوا
ال قوممممممماص وال  ية"، بعو العفص آمممممممر،ت ا، النفي، فننمثر:  ين العفص كان علل 

 ماح  أو علل غي شةل  ان كان العفص علل غي شةل 
ان العفُ  عَّ  غيِر شيٍ  فَهَدره )   .(َو

يقصلصن: أن ااناية حمفسممممها ما وجب فيها شممممةٌل؛ فسممممراي ها من باب أو،، يعا 
اها أهللقنا السممممممممراية بااناية، ااناية ث د فيها شممممممممةل  ما ث د فيها شممممممممةل؛ أحمه 

 يعا: ال ُيض ن.  در()هعفا، فال شةل يف السراية، 
 وان كان العفص علل ماح 

يَ ِ ) ان العفُ  عَّ  ماٍل فَّه َتماُف الدِّ   .(وإنَ 
أل:  ية ما آممممممرت اليه، ط عاا املؤلف هكر  ممممممصرتني للسممممممراية؛  )فَّه تماف الدي (

قاح: "فسمممممرت ا، الكف أو ا، النفي"،  مممممصر  السمممممراية للنفي: أصت،  مممممصر  
 ت لف.  السراية للكف: ان الكف كلها

أل:  ية ما آمممممرت اليه، بأن ُتسمممممقط  )فَّه تماف الدي (: قاح املومممممنف 
: ا  ممممم    من  ية  ما آمممممرت اليه ااناية أرش ما عفا عنه وتصجب ال اقة، ف لالا
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فيها ُعشمر والكف فيها النوف، فنسقط ا ن القل حمصج ه يف السراية  ص: أربعة 
ية أرش ما عفا عنه"؛ أن  قا أعشممار، قاح: "ُتسممقط من  ية ما آممرت اليه اانا

 الرجين  احل عن ا     بشةل،  قا القل  احل عن ا     بشةل أ ق ماله. 
 آرت بعو هل  ا، بقية الكف، كم حمأ ق  أربعة أعشار الوية.

ا ن املسممممممممممممممألمة الد بعمو ما: أن يُمصَّكين من يق ص، يقصح: "يا فالن، اه ب، ا ن 
  اآمممممم يفال القومممممماص"، وه ب  ضممممممر ينفقوا ل  القومممممماص، أحمد وكيين عُا يف

ا مام أو حماحلب ا مام وكيين يف اآ يفال القواص، وأوليال الوم جم  عني يف ال يد 
قالصا: "ما حنضممر القومماص"، واج  عصا وتناقشممصا قالصا: "يا مجاعة اخلي،  مماحب 

ملاها ال حمعفص "، قالصا: "عفصحما، اتومممممملصا علل  )وعف  م انًا أفضََََََ(اليا  يقصح: 
ين قصلصا له  الص"، ي وممممممملصن عليه جصاله م لق؛ احم هل الشممممممم ن، واآممممممم صىف الرج

 القواص بعو عفص م، ف ا اهللكم  
َت    م عفا)قاح املونف:  ْْ ََ َمن يََ   .(وإن َوَى

َت    م عفا) ْْ ََ َمن يََ  ول الوم.  (َوَى
 .(فاقََْت ى وََيَُّه ولم يََْعََّمْ )

 ؛ ما و ين له اخلم.)ولم يعَّم(

   .(عَّيهما فال شي َ )
ا ن  قا الصكيين اق ص من حمفي معوممممصمة ما عا ت مسمممم  قة للقومممماص، لكن 
ا، حمُل د علل  لكصحمه مل يعلم آممممممممممقط عنه القومممممممممماص، فال حمُل د عليه قومممممممممما مممممممممما
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ا حمل د عليهم القوممممماص!  فال شََََي  )العافني ! جيا م اهلل  ي ان عفصا، وأيضممممما
 .عَّيهما(

ٍَ قَََ ده أو َتعزيُر َقذْ )  .(ٍ  فطَََُّبه وإسْاطُه إليهوإن َوَجَب لَرقي
ا اها وجمممب للرقيق القص  معنممما ممما: أن  مممقا قص  يف  اها وجمممب للرقيق القص ، ط عممما

ا ط عاا؛ حنن-النفي أو في ا  و ا  في ا  ون النفي؛ ُقط  ا ممممم عه  حمف ض  ع وا
م،ن القل حق يطالب بالقوماص أو يسقط القواص  السيو والَّ  -املسمألة ع و
 الع و  الع و. 

؛ اها ققف شخٌص الع و  قا، جال واحو وا  ه باليحما، ققفه، و تعزير قذٍ ()أ
حق الققف آمممممميأش معنا أن حو الققف حٌق لل ققوف،  ين ا ن اهللق للسمممممميو 

 والَّ للع و املققوف  للع و املققوف. 
ٍَ ق ده أو تعزير قذٍ (ملاها قاح:  نا ومل يقين أو حو ققف   أحمه آممممميأش مع )لرقي

 و : أن من ققف رقيقاا فعليه ال عيير وليي عليه اهللو. يف باب اهللو
 .(ف ن ماَت فََّسيِِّده)ان مات  قا الع و  احم قين اهللق ا، آيوه، قاح: 

 . (ف ن ماَت فََّسيِِّده)
أن أعله عل اا حمافعاا ولصجهه  ا،  نا،  قا ما ي علق بورآنا اليصم، حمسأح اهلل 
  الواا.

  و وعلل  له و   ه أمجعني.و لَّل اهلل وآلم علل حم ينا ى
 واهلل و هلل رب العاملني.
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 ]اُسوَّ [
 آؤاح: قصله: أ ٌد أبصين،  ين  ة أ د اثضصن أو أ د أب  
 ااصاب: ال، املقوص : أ د اثضصن، أما أ د اأب  ة الع ة. 

 يف ال شهو اأوح   آؤاح: ما حكم الوال  علل الن  
يف  ال  الومممممممال  علل الن  ااصاب: املق ب: أحمه ال ُيشمممممممري قر 

ال شمممهو اأوح، وااا ُيشمممري هل  يف ال شمممهو اللان، و ص يف ال شمممهو اللان ركٌن؛ 
يف ال شمممممممممهو اللان  عنوحما يف املق ب اهللن لة املع  و: أن الومممممممممال  علل الن  

 هلم فضين عمثم  و ح الن   ركٌن، والوال  علل ا ح  ح الن  
 بىُكمُ ِه حُ يا آَل بَيِت َرسََََََََََ ِل الََّ 

 
هُ  َََََ ُْرآِن أَنَزل ِه في ال َََََ  َفرضه ِمَن الَّ

  
   قاح: "من مل يويُن عليكم ال  ال  له". 

ركٌن يف ال شمممممممهو اللان، لكن  لكن عنوحما يف املق ب: أن الومممممممال  علل الن  
نَّة، وأ ن بعض العل ال   -أكن الشمممممممممممافعية-زيا   الومممممممممممال  علل ا ح  قه آمممممممممممُ

  أي ص ا، واهلل أعلم.
 زيا   القكر يف غي مصلعه ال يُ طين الوال ، ُيكره.
 آؤاح:  ين املخارجة م  الع و ُتسقط النفقة أو ال  

ااصاب:  ص علل كمين حماح.. املخمارجمة: اتفال بينه ا؛ فإن اتفقا علل املخارجة 
جاز، أما  ين تسقط  ال أ رل! يعا لص أحمه اتفق علل املخارجة وعهر  المثا ر: 
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اقة الزماا، واهلل أعلم، احمه يقصح: "ا ف  ل يف اليصم مخسني لاير وال  احمه ليي اتفاقاا
 تورف" السيو م  ع وه، واهلل تعا، أعلم. 

 و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه وآلَّم.
 الدرس الثاني والست ن

ى و   ابسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ين
 وعلل  له و   ه أمجعني.

 أما بعو..

ا عل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبفقهنا يف الوين، وأن يُ أن يُ  فنسأح اهلل 
عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 

 بعو..

قه علل فيف ال )زاد المستْنا في اختصار المْنا(ف ا زلنا م  شر  ك اب 
 ومجعنا به يف جنات النعيم. تعا، مق ب ا مام امل هين/ أمحو بن حن ين 

 وكنا قو و لنا يف  قا الك اب يف أبصاب اانايات بعو أن تكلم املونف 
عن أحكام الق ين ع وه و طئه وش ه ع وه، احم قين ا، ااناية علل ما  ون  تعا،

 وحنصه، ف صَّب باباا قاح:ر  النفي بقط  اأطراف كاليو والرجين أو اا، 
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، حم ينا ى و واملرآلني اهلل و هلل رب العاملني، والوال  والسالم علل أشرف اأحم يال
عليه وعلل  له وأ  ابه أفضين الوال  وأمت ال سليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا 

 ولل سل ني يا رب العاملني.

  :تعا، قاح املونف 

 النْفسِ  باُ  ما يُ ِجُب الِْصاَص فيما دونَ 

 بُ  ِ ن ال فال، وال يَ مَ ، و حِ ا ر وال ِ  به في الطَر ِ  يدَ قِ أُ  سِ فْ عحٍد في النَى بِ  يدَ قِ ن أُ مَ 
 ذُ خَ َْ ( فتَُ  ِ هما في )الطرْ ، وه  ن عان: أحدُ سِ في النفْ  ََْ دَ الْ  بُ  جِ إال بما يُ 
َُ  العينُ  ُُ   ُ نْ وا  والك    َباُ ُصْ وا َُ جْ والرِّ  واليدُ   ُ فَ والشى  نُ َ فْ والْ  والسن   نُ ذُ وا
َ  ،  رُ فْ والش    ُ يَ واُلْ   ُ يَ ُخصْ والْ  رُ والذََ  َُ فَ رْ مِ والْ   .هَِّ ثْ مِ ل  بِ من ذ واحدٍ  َ

 :روطه شُ  في الطَر ِ  صاصِ ولَِّْ  

 َُ َُ لُ وى ا ٍَ من مفْ  اُ طْ َْ الْ  يك نَ بعن   ِ يْ حَ من الْ  نُ مْ : ا ي إليه  هِ تَ نْ يََ  دٌّ ، أو له حَ ص
َُ  نِ َمارِ   .همن وه  ما النَ   ِ نْ ا

 ساره وال يَ  سارٍ بي يمينه  ذُ خَ َْ ، فال تَُ اِ  ضِ مَ والْ  في االسمِ   ُ ََّ ما ََ مُ الثاني: الْ 
ا لم يَ راضَ ، ول  تَ هسُ كْ وال عَ ، بزائدٍ  يٌّ َِّ صْ وال أَ ، رٍ صَ نْ ببِ  ره صَ نْ وال خِ ، مينٍ بيَ 
 . زْ  ُ يَ 
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  وال،  َ الى صحيح ه بشَ  ذُ خَ َْ فال تَُ ، مالِ والكَ   ِ هما في الصحى : است اؤُ الثال ُ 
 .ْروَ وال أَ ، هسُ كْ عَ  ذُ خَ َْ ، ويَُ  ٍ مَ بْائِ  صحيح ه  وال عينه صٍ ، بناق اُصاباِ  َامَّ ُ 

َه   (راحُ  ِ الثاني )الْ  : الن عُ فص

َِّ     تَ ْْ فيَُ  الم ِضَح ِ مٍ ظْ ي إل  عَ هِ تَ نْ يََ  حٍ رْ جُ  فيَ   والساقِ  دِ ضُ العَ  حِ رْ ، وجُ ،َ 
غير   روحِ  ُ والْ   ا ِ من الشِّ  ذل  في غيرِ     تَ ْْ ، وال يَُ فِ دَ والَْ  ذِ خِ والساعد والفَ 

الهاشِ ِمن الم ِضَح ِ  مَ أعظَ  ، إال أن يك نَ نٍّ سِ  رِ َسْ   م ِ عم  مَ والْ   ِ ََّ ِّْ نََ مُ والْ   ِ مَ ،َ 
 ا حُ رَ رفًا أو جَ طَ  جماع ه  اَ طَ ، وإذا قَ الزائدِ  ْروُ ، وله أَ  ً حَ ُم ضِ   ى تَ ْْ فَّه أن يََ 

فما  سِ في النفْ  ضم ن ه مَ  ناي ِ ال ِ  ، وسراي ُ ََْ دُ فعَّيهم الْ  ََْ دَ الْ  بُ  جِ ًحا يُ رْ جُ 
ََ ق حٍ رْ وجُ   ٍ ضْ من عُ     تَ ْْ ، وال يَُ هدورةه مَ  ََْ دِ الْ  راي ُ ها، وسِ دونَ  مائِ رْ بَُ  ب ال  هَ 
 .ي ه له د بُ ََّ طْ تُ 

ااناية اما أن تكصن علل النفي أو علل ما  ون النفي، النفي  ة الق ين، وما 
  ون النفي كقط  عضص  أو جر   أو حنص هل .

ناية في ا  ون النفي ك ا آ ق يف ااناية يف النفي؛ قو أب فيها قواٌص، واا
 وقو ال أب فيها قواص، ف ا لابط ااناية الد تكصن علل ما  ون النفي 

ااناية علل النفي الد فيها القواص عرفنا ا ) ة الع و(، وهكر املؤلف 
 ص، ا ن اباباا يف شروط القواص،   باباا يف شروط اآ يفال القو
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ااناية علل ما  ون النفي، احمسان قط  لشخص  ا  عاا، فهين يل د القواص 
 فُيقط  من ااان ا  عه أو ال يل د 

هكر املؤلف يف  قا ال اب عو  مساحلين ت علق هبقا، أوالا هكر لابطني يف ث صت 
القواص في ا  ون النفي؛ الضابط اأوح يف ااان، والضابط اللان يف حمصي 

 ة؛ أما الضابط امل علق بااان فهص قصله:ااناي

  فال.ِ  والِ راِح، وَمن الَمن أُِقيَد بِعحٍد في النَىْفِس أُِقيَد به في الطرَ 

يه يعني  بت عَّ: أُقيدحمعم،  قا  ص الضابط؛ اهاا كين شخص  أُقيو ما معىن 
يف النفي، ث د عليه القواص في ا  ون النفي، ملاح هل : اها قط   الْصاص

ٌم ا  عاا لكافر،  ين لص ق له يُق ين به أو ال يقا  به  ال يقا  به، اهاا ال يقا  مسل
 به في ا  ون النفي.

ا  يقا  هبا يف النفي أم ال يقا  هبا يف النفي  يق ،أن رجالا قط  ا    امرأ    لص
هبا يف النفي فيقا  هبا في ا  ون النفي، اهاا  قا  ص الضابط )م،ن أُقيو بأحو  يف 

بالشروط الد هكرحما ا يف شروط القواص أُقيو به يف الطرف واارا (  النفي
   اليو أو الشىل، أو حنص هل .واارا  كهر،  ،طرف كقط  ا   
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؛ م،ن يعطينا أمللة علل م،ن ال فال  قط  يو اهللريب، املسلم ال يقا  "وَمن ال فال"
 يقا ؛ قل  الباهللريب، اهللريب  قا قيو، لص همة، لص أن مسل اا قط  يو همة، ك

 .ُنه ال يْاد به في النفس، وال يْاد به فيما دون النفس

وحمعيو ال ن يه ا، أحمه ملين  قا الورو ي هو  فيه اهللضصر واحو حضر اليصم ومل 
حيضر أمي وكقا، فنعيو ال ن يه ا، أن احم فال القواص ال يعا ااصاز، بين حيرم 

 هل .عليه هل  اها كان هميًّا أو مس أمناا أو حنص 

ملاح   ر: اهللر بالع و، فإن اهللر ال يقا  بالع و يف النفي، فال يقا  به في ا  ون 
 ،النفي، ملاح   ر: مرتو، كيف  صر  هل ، ُقطعد يوه فال يل د القواص عنه

ال يقا  به يف النفي، اأب م  ابنه، فلص قط  اأب ا  عاا البنه تُقط  ا    
 "وَمن ال فال".ملونف: اأب أم ال  ال تُقط ، وهلقا قاح ا

 قا الضابط اأوح امل علق بااان،  ناك لابط ي علق بنصي ااناية، ما حمصي ااناية 
 الد تصجب الق،ص  في ا  ون النفي 

 قاح املونف:

ََْ َد في النْفِس.   وال َيِ ُب إال بما يُ ِجُب اْل
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  في ا  ون النفي للق،ص اهاا حمصي ااناية املصج ة للق،ص  يف النفي  ة ااناية املصج ة 
ا بالشروط الد هكرحما ا، فلص أحمه قط  يو شخص  أو ا     و ة الد تكصن ع وا

جين شخص   طأا من  ون قوو   ين يل د الق،ص  أم ال  ال يل د شخص  أو ره 
 الق،ص .

لص أحمه حوين اتالٌف لإل    بثلة  ال تقط  غال اا، ما رأيكم  يل د فيها قواص 
 جب "وال ي ب إال بما ياص، و كقا، و قا معىن قصله: وق أم ال  ال يل د فيها
 الَْ د في النفس".

ا، بيان أحمصاي ااناية علل ما  ون النفي، فقاح  تعا،   احم قين املونف 
 ،تعا: 

 ِ .وه  ن عان أحُدهما في الطرَ 

أحُدهما في " ما  ص  يعا القواص في ا  ون النفي حمصعان؛ اأوح: وه ""
 ."الطْر ِ 

 "في ال راح".اللان يف الفوين القل بعوه قاح: و 

مخسة عشر شيئاا تو ين يف القواص  تعا، أما يف الطرف فقكر املونف 
 يف اأطراف:
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َخُذ العيُن"" -1 َْ  بالعني. فتَُ

 باأحمف،  قا اثنني. واَُْنُ "" -2

ُُُذنُ " -3  "وا

 بالسن. والسن "" -4

 اافن باافن. واْلَ ْفُن"" -5

فلل الشفة بالشفة، ط عاا العليا بالعليا، والسكقل  تؤ ق   والشىَفُ "" -9
 بالسفلل.

، حمقصح اليو الي ىن بالي ىن كقل  قا الساب ، اليو باليو،   واليُد"" -2
 واليسرم باليسرم.

6- " َُ  و قا اللامن. ،"والرِّْج

ط عاا بإ     متاثلها، ا     نور من الي ىن بإ     ْصُبُا"واُ" -9
 . نور من الي ىن، و كقا

13- ""  الكف.ب والك  

11- ""َُ  باملرفق. واْلِمْرَف
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ُر"" -12  كقل .  والذََ

 باخلوية، و كقا. "واْلُخْصَي ُ " -13

 الراب  عشر. واُْلَيُ "" -14

الشفر  ص اخلامي عشر، والشفر  ص الل م القل حييط  والش ْفُر"" -15
 برحم املرأ ، قالصا: كإحاطة الشف ني علل الفم.

 قاح املؤلف بعو  قه اخل سة عشر، قاح:

َ  واحٍد     من ذل  ِبِمْثَِّه.َ

 ااأحمف باأحمف، واأهن باأهن، والسن بالسن، ا،   ره،  قه مخسة عشر طرفا 
 أب فيها القواص بااناية عليها بالقط  وحنصه.

ا، بيان شروط    ص بااناية علل ما  ون  تعا،   احم قين املونف 
 النفي، بالقواص في ا  ون النفي، ما  ة  هكر ثالثة شروط:

 ِ  ُشروطه: ِْصاِص في الطرَ ولَّ 

ط عاا  قه الشروط زيا   علل ما هكرحماه زيا   علل ما هكرحماه، و ص م،ن أُقيو بأحو  
يف النفي أُقيو به يف الطرف، وم،ن ال فال، وال جتب اال مبا يصجب ااناية يف 
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 وبااناية علل الطرف أ  قا الكالم احم هينا منه، ا ن شروط   ص ،النفي
 الطرف.القواص يف 

َُْمُن من اْلَحْي ِ  َُوىُل: ا  .ا

اأمن من اهلليف، معىن هل  أن  قا القل قط  اها أر حما أن حمقط  منه الطرف 
القل ملين الطرف القل قطعه فإحمنا حمس طي  تنفيق هل  من غي تعوٍّ وال زيا   ، 

 ف ا تط يق هل  وال فري  عليه  قاح:

َْْطُا من مِ   ، أو لهْفصَ بعن يك َن اْل ماِرِن اَُْن ِ  ٍَ  وه  ما الَن َحدٌّ يََْنَتِهي إليهَ 
 منه.

لص أن شخواا قط  ا      قه من اأالة،  قا املفوين أكن أن تُقط  اأالة 
حممثي ا من ااان  ون تعوٍّ أم ال  أكن هل ، لص قط  الكف من املفوين أكن 

 الصا: الأم ال أكن  أكن. لكن لص قط  من وآط الساعو،  ين حمس طي   ق
 أكن، وال يؤمن  نا من اهلليف فال يق ص فيه ملين هل .

مارن اُن  وه  ما الن منه  .أو له حدٌّ يُنته  إليهَ 

اأحمف فيه ثالثة أشيال فيه مارٌن وفيه منخرين، املارن  ص  قا القل يلني منه، فإها 
الف قطعه بعو العمث ة، قط   قا اايل اللني فإحمه أكن أن ُيس صىف القواص، خب
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ما لص كسره من العمثم، فهقا ال أكن فيه االآ يفال،  قا الشرط اأوح، و ص 
 اأمن من اهلليف، الشرط اللان:

 .الثاني: اْلُمما ََََّ ُ 

ىن القواص علل العوح وامل اثلة، والكالم يف امل اثلة علل مسأل ني؛ املسألة  ن ف ، 
 وح:اأو،: اثين املع م لل اثلة، تُع م يف شيئني: اأ

 في االسِم واْلَم ِضِا. 

ر أصز  قا و قا يف الل ة،حما ملالا  قا ا     ا ه  نو، واالآم عن  ر، أو  نوه
 قا ا ه، مصلعه اليو الي ىن، فيؤ ق  نور الي ىن خبنور الي ىن، فال يوهلل أن 

هلل أن تأ ق ، وال يولعدف المما َّ  في االسمتأ ق بنور الي ىن خبنور الي ىن 
لل هل  هكر ، تفريٌ  علعدف المما َّ  في الم ضاخبنور اليسرم  نور اليسرم 

 مخي تفريعات؛ اأوح:

ََْخُذ يمينه بيسارٍ   .فال تَُ

 لعوم امل اثلة يف املصل .

 وال َيساره بَيميٍن. 

 .كقل 
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 .وال ِخْنَصره بِبْنَصرٍ  

 لعوم امل اثلة يف االآم ح  لص كاحمد من حمفي الي ني ال أصز، الراب :

 َِّيٌّ بزائٍد.وال َأصْ  

ا  ٌ  زاحلو،  هلويقو يكصن للشخص آ ة أ اب ، يكصن فيه عيب  لقة، فيكصن 
فإها جال شخٌص وقط   قه ا     الياحلو، فهين أصز أن يق ص من ااان وتُقط  

 له ا  ٌ  أ لية  ااصاب: ال أصز هل  لعوم امل اثلة.

 وال َعْكُسه. 

ل ،  ين لص تراليا علل ه .، و كقايعا وال يؤ ق زاحلو بأ لة أو بنور خبنور
 حمقصح تراليا واهللق ال يعوو ا  أصز  ال، ال أصز، ماها قاح املونف 

 ول  َتراَضَيا لم َيُ ْز.

ُن  ؛  يهلل ال يقاح: ا  ا تراليا واهللق ال يعوو ا، يقاح  قا يف اأمصاح
 اُنسان له أن يتصر  في ماله بما شا ، وه  راض والثاني راض، ما فيه

، يقصح: أحما مصافق أن تقطعصا يول م  عوم مشكَّ ، لكن بدن اُنسان ال يصح
اآ  قال هل  شرعاا،  ين له  أن يفعين هل   ااصاب: ليي له هل ، فلص تراليا 

 .علل هل  مل ُأي
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 الشرط اللاليت للقواص يف الطرف:

 .الثالُ : است اُؤهما

 وىين االآ صال يف أمرين:

 اُول: 

 .في الصحى ِ 

 اني: والث

 والَكماِل.

 تفريٌ  علل هل ، قاح:

 . َ ََْخُذ صحيح ه بَشالى  فال تَُ

فإن  قه   ي ة، وتل  شالل معي ة، فلص أن  ،لعدف است ائهما في الصح 
رجالا قط  يو مشلصح  ال يوهلل أن حمقط  يوه،  قا ااان اها كاحمد يوه   ي ة 

 لعوم االآ صال يف الو ة، تفريٌ    ر:

امَُّ  اُص   ابِا بناقصٍ .والَ 
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رجيٌن عنوه يٌو فيها مخي أ اب ، ورجين فيه يو مقطصعة اأ اب ، ما بقة فيها 
اال ثالثة أ اب  أو أربعة، فقط  هل  الو يهلل يو هل  الشخص القل يف يوه 
أ اب  مقطصعة،  ين يوهلل أن حمقط  اليو الو ي ة  ااصاب: ال يوهلل هل  

امَّ  اُصابا، قاح: لعدف االست ا  َخذَ   بناقص  اُصابا". "وال ت

 الثال  من التفريعات:

 وال عينه صحيح ه بْاِئَمٍ . 

ها صافيان التي بياضها وس اد :الْائم رجين عنوه عني قاحل ة ال ي ور هبا، قالصا: 
ور ، قاله اأز رل، فهقا الرجين له عنٌي لكنه ال ي غير أن صاحبها ال يبصر بها

 ا، فهين يوهلل أن تؤ ق العنيهبا، فهال واحو وجىن علل  قه العني واق لعه
  تحْيَ ُن مبن  الْصاص عَّالو ي ة بالعني املعي ة القاحل ة  ال يوهلل هل ؛ 

 :، و قا ال ي  قق به هل ،   قاح العدل

َخُذ َعْكُسه، وال َأْرَو.  َْ  ويَُ

 قه   لف عن السابقة، السابقة  قا شخص قط  أني، قاح: اقطعصا له اليسار 
، فال أصز له أن يرلل حنن م الصن، حمقصح: ا ليسار غي مس  قة القط  أ الا

ا فن ن حمقصح ، خبالف  قُنه يتصر  في بدنه بما لم يعذن به الشرع بقطعها؛



3152 
 

يف العكي: لص أن شخواا له عنٌي قاحل ة ال ي ور هبا، جىن علل عني    ي ة، 
  قوا عينه، اأ ين أ ا تؤ ق أليي كقل   :قاح  احب العني الو ي ة

قه فيها حمقص،  قه عنٌي قاحل ة، قاح: أحما أريو أن أق ص، حمقصح: تريو ولكن  
 ، أ ق حمفي حقه، بين أ ق"ال،  أحما أريو القواص"الوية أو تريو القواص، قاح: 

أقين، فال يقاح  نا مبن  االآ يفال، لكن ملا كان أ ق أقين، ا ن  قه عني قاحل ة 
ا ما أ قت الوية، مكان العني الو يهلل،  ين له أن يطالب بفرل، يقصح: أحم

، فأحما أريو فرل، حمقصح:  واق ويد ا ن من عني معي ة، ما أ قت حقة كامالا
 ، و قا معىن قصله: "ال، ليي له اأرش"

َخذ عكسه وال أرو.  وي

ملاها  قاح: أن املعيب من هل  كالو يهلل يف اخللقة، وااا النقص  نا يف الوفة، 
تؤ ق الشالل بالو ي ة أم ال واال  قه عنٌي ٌأ قت بعني، وعلل  قا فهين 

 تؤ ق 

حمعم تؤ ق، اها طال،ب، حماقوة اأ اب  تؤ ق مكان كاملة اأ اب   تؤ ق، العني 
لوم ب ول االقاحل ة تؤ ق مكان العني الو ي ة  ااصاب: حمعم، تؤ ق اها طال، 

 بقل .
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ا، فوين  يف النصي اللان من ااناية علل ما  ون  تعا،   احم قين املونف 
 ي أو القواص في ا  ون النفي و ص القواص يف اارا ، فقاح:النف

َه   الن ُع الثاني: اْلِ راحُ  :فص

 ما شرط القواص يف اارا   هكره املونف بقصله:

َت     ْْ َِّ ُجْرٍح يََْنَتِهي إل  َعْظٍم.  منفيَُ َ 

اهاا اارو ، ليي كين اارو  فيها قواٌص، وااا يق ص فقط يف اار  القل ين هة 
، وقو هكر املونف لقل  مخسة أمللة، فقاح: ا،  عمثم 

 .َح ِ َالم ضِ  

تك ن في الرأس أو في ال جه بحي  أنه ي رحه حت  يظهر العظم  :واملصل ة
، الشهة الد جتر  ح  توين ا، العمثم، فهقه تس ل في رأسه أو في وجهه

املصل ة، يُق ص فيها أم ال يُق ص  لص أن واحو جر  واحو ح  و ين ا، 
لعمثم، قاح: أحما أطالب بالقواص، يل د القواص أم ال يل د  يل د القواص، ا

ل  منه يعا جرحه واق   لكن لص كان اار  يف الرأو أو يف الصجه  ون املصل ة
شيئاا من الل م، ومل يوين ا، العمثم، ال قواص فيها؛ أ ا جراحٌة ال توين ا، 

 العمثم.
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 الثاني:

 .وُجْرِح الَعُضدِ  

 وه ح  و ين ا، العمثم.جرحه يف عض

 .والساقِ  

 وكقل  جر  السال حمفي الشةل، الراب :

 .والساعد 

 اخلامي:

 .والَفِخذِ 

 فيه حمسخة ما فيها الساعو، وحمسخة فيها الساعو، واأمر آصال، والفخق كقل .

ََْدفِ    .وال

 وشرط هل  أن تكصن ااراحة قو و لد ا، العمثم.

، ا ال يُق ص فيه من الشهال واارو بعو هل  ا، م تعا، احم قين املونف 
،   هكر بعض االآ لنالات، أما اأ ين القل  فقعَّو لنا قاعو  وول  لنا أ الا

 هكره فهص قصله:
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َت   في غيِر ذل  من الشِّ اِ  واْلُ روحِ   ْْ  .وال يَُ

اأ ين أن ماعوا ما هُكر من اارا  الد توين ا، العمثم املقكصر  أحمه ال قواص 
 رح الذي وهي ال، َال ائف ل د فيها القواص، أمللة هل ، قالصا: فيها، ال ي

َ إل  ال    ، كقل  كسر العمثام اها كسر له عمث اا فإحمه ال يل د القواص، يص
 قاح: اُولاآ لنالين؛   قا  ص اأ ين، االآ لنال: هكر املونف 

ْسِر ِسنٍّ   .غيرَ 

الآ يفال،  حمه فإحمه أكن اغي كسر آن فإحمه يق ص به، اها كسر له آنًّا من أآنا 
 صىف منه كالقل  س  ملالا وحنصه، ُيم  السن ح  يُ رن كيف يُق ص فيه، قالصا: بال م، 

 كسره ااان، واالآ لنال اللان:

 .َح ِ إال أن يك َن أعَظَم ِمن الم ضِ 

االآ لنال اللان: أن يكصن اار  القل  ص جر  يف الرأو ملالا أو يف الصجه يكصن 
 صل ة، يعا ي عوم املصل ة، ملين ماها  هكر ثالثة أمللة قاح:أعمثم من امل

 .َالهاِشَم ِ  

 ،تصَ إل  العظم  م تزيد عَّ  ذل  بكسر العظم، تهشمه وتكسره :الهاشم 
فإها و لد ا، العمثم وكسرته أيضاا، لص أ ا و لد ومل تكسر له أن يق ص أم 
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قط بوون  لعمثم فال  لص و لد وكسرت فله أن يق ص بوون كسر، يق ص ا، ا
 "َالهاشم "كسر،   يأ ق أرش علل الياحلو عن هل ، ولقا قاح: 

  ِ ََِّّْ  .واْلُمنََ

 .تصَ إل  العظم تكسر العظم وتزيد عَّيه بعنها تنَّْه عن مكانه :َّ نِّْ المُ 

 .واْلَمعم م ِ الثال :  

، يعا ت عوم العمثم تكسره، وتوين ا، الوماغ، فهقه  ة الدماغ تصَ إل  أفم 
 .-ان شال اهلل تعا،-صمة، وآيأش هكر ا ااراحات  قه العشر  املأم

 ما حكم  قه االآ لنالات اللالثة  قاح:

َت ى ُم ضِ   ْْ  .َح ً فَّه أن يََ

 .ُن هذا بعض حْه، فَّه أن يعخذهله أن يق ص مصل ة؛ 

 .وله َأْرُو الزائدِ  

الق واص، ااق وا ه مصل ةا مخساا من ا بين بعو  وف لالا يف اهلاكة يأ ق بع
 لة يأ ق عشر ، ويف املأمصمة يأ ق واحمية وعشرين وثللاا،  قا  ص الياحلو.ويف املنقُ 
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ا، االش اك يف ااناية علل ما  ون النفي،  تعا،   احم قين املونف 
 اش ك مجاعة يف قط  طرف  أو يف جر   ف اها عليهم 

ََْ دَ فًا أو َجَرُح ا ُجْرًحا يُ جِ وإذا َقَطَا جماع ه َطرَ   .ُب اْل

، فهؤالل هلم حال ان: اهللالة اأو، أال ت  يي أحصاهلم كأن ولعصا  ملين املصل ة ملالا
حويو  علل يوه، وكاملصا عليها ح  باحمد، يعا ولعصا حويو  تقط  اليو 

 ول طصا عليها كلهم ح  ُقطعد اليو، فهقا ماها عليهم  قاح املونف:

ََْ ُد.  فعَّيهم اْل

صش فسره هبقه الوصر ، و ص أال ت  يي أفعاهلم، أما ان تفرقد  قا تفسي ال ه
أفعاهلم أو قط  كين واحو  من جاحمب، يعا أتل واحو وقط  من  نا، واللان قط  

 من  نا فسقطد اليو، فهنا ما اهللكم  ال يل د القص  ك ا قرره اأ  اب.

لوصر  ا ا، مسألة السراية، وهكر فيها  صرتني؛ تعا،   احم قين املونف 
يعني واحد جرح شخ  أو قطعه أو   السراي اأو،: آراية ااناية، ما معىن 

ين ، فهضربه، فاستمر ال رح، سر  إل  النفس حت  مات هذا الشخ 
 يض نه بوية النفي كاملة  أو يض ن فقط بوية  قا اار  

 اح:ق ، أما آراية ااناية حمقصح: السراية حمصعان؛ آراية ااناية، وآراية الق،ص، 
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 وسرايُ  الِ نايِ  َمضم ن ه في النْفِس فما دونَها. 

 ما  صر  هل  

 : صر  آراية اار  أو القط  ا، النفي : صر  آراية ااناية ا، النفي :أواًل 
و لد ا، العمثم، الصاجب فيها مخي  ملالا  صل ةجر  شخواا، لربه مُ  رجينٌ 

يوف    قا الشخص، فهين رت ا، النفي وماتس، من ا بين علل آ يين امللاح، ف، 
 قا  ،جناية املصل ة أم يوف   ية النفي كلها  ااصاب: يوف   ية النفي كلها

 .آراية ااناية يف النفي

لفد اليو  ت ا، اليو، ف ر، س، وقو تسرل ا، ما  ون النفي، ك ا لص قط  ا  عاا ف، 
 نكلها، وآقطد من املفوين، فهنا حمقصح:  قه آراية ما  ون النفي ا، ما  و 

النفي، كقل  مض صحمة، واليو فيها حموف الوية، ا     فيه عشر الوية،  ار 
 يف اليو عليه حموف الوية، ويف اأوح عليه الوية.

 أما آراية الق،ص، ، ما  ة آراية الق،ص،   ما  صر ا  قاح املونف:

ََْ ِد َمهدورةه.   وِسرايُ  اْل

، فُ كم باالآ يفال  ما  صر  هل    صر  هل  شخٌص قط  ا    شخص 
ا، وال تفريط وقط  ا  عه ق،ص اا وقوا ا  ، وجال واق ص منه  ون تعوٍّ (القواص)

فل ا قط  منه ا     قص اا وقوا اا آرت ااناية ا، يوه أو ا، حمفسه ف ات، 
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   ال يض ن هل ،  قا معىن قصله:(النفي أو ما  و ا)فهين يض ن هل  املق ص 
 أال يكصن  ناك تعول. "، لكن بشرطةر "سراي  الَْ د مهدو 

 اارا ، و ة   يفا، مسألة  ت علق باآ يفال الق،ص، تعا،    احم قين املونف 
 مسألة اآ يفال الق،ص   ين يكصن يف اار  ق ين المل أم بعو الُمل  قاح املونف:

ََ بَُْرئِه  َت   من ُعْضٍ  وُجْرٍح قب ْْ  .وال يَُ

شخٌص   يكصن ق ين المل، يعا ملالا اهاا القواص يف اارا  يكصن بعو المل، وال
جر  شخواا، وما زاح اار   قا ينيف ا، ا ن، حمقصح: "ال قواص ا ن، ا م 

 ح  يل ئم اار ".

 َما ال ُتْطََُّب له دي ه.  

 قا ااناية  ه؛ أحم،  قا معىن املسألةرحلهكقل  ال تطلب هلقا العضص  يةٌ اال بعو بُ 
مثر ا    ، قو تسرل ا، اليو، فنقصح يُن  قو تسرل،  ص ا ن يأش يق ص من

 ح  يمأ.
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 ا، ك اب الويات فقاح: تعا،   احم قين املونف 

 يَاتِ الدِّ  َتا ُ 

انت َعْمًدا َمحْ  َ  َمن أَتََََّْ  ِإنسانًا ِبُمباَشَرٍة أو َسَبٍب َلزَِمْتُه ِديََُته، ف نَ  ًضا َ
َصَب ُحرًّا ُع عَّ  عاِقََِّته، وإن غَ ففي ماِل ال اني حالى ه، وِشْبُه الَعْمِد والخط

َى ُحرًّا ُمَكَّىفً  ا صغيًرا فنَََهَشْته َحيى ه أو أصابََْتُه صاعْ ه أو ماَت ِبَمَرٍض، أو َغ
يَُ .  وقََيىَده فماَت بالصاعِْ  أو اْلَحيىِ  َوَجَبت الدِّ

َه  َُ َوَلَده، أو ُسَّطانه رَِعيىَته، أو ُمَعَِّّمه فص ، ولم ُيْسِرْ  تهبيَ صِ  : وإذا َأدىَ  الرج
ٍَ فَعْسََْطْت َجنيًنا َضِمَنه  اَن التعديُب لحاِم  َ لم َيْضَمْن ما تَََِّ  به، ول 
َه  َِّ اهلِل، أو اْستََْعَد  عَّيها رَُج ََدُِّ ، وإن طََََّب السَّطاُن اْمرأًة لَكْشِ  ح اْلُم

ِدي، ول  َماَتْت عْ بالش َرِط في َدْعَ   له فََعْسََْطْت َضِمَنه السَّطاُن واْلُمْستََ 
لم  فَََزًعا لم َيْضَمَنا، وَمن َأَمَر ُمَكَّىًفا أن يََْنِزَل بوًرا أو َيْصَعَد َش رًة فَهَََّ  به

ما ل  استْعَجَرُه ُسَّطانه أو غيُره.  َيْضَمْنه، ول  أن اآلِمَر ُسَّطانهَ 

كقل  ح  الوية، قو يأ ق الوية   تسرل، فال يُق ص ح  يمأ،   احم قين 
 ا، الوية، و ة املاح القل يؤ ق يف  ااناية، يقصح: ملونف ا

 عمممممممطممممممميمممممممهمممممممماٌح جملمممممماٍّ عممممممملمممممميمممممممه أُ 
 

 سمممممممممممممم ل بممممالممممويممممةعلل جنممممايممممة  يُ  
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 قاح:فلابطاا يف اآ  قال الوية،  تعا، هكر املونف 

َ  َمن أَتََََّْ  ِإنسانًا ِبُمباَشَرٍة أو َسَبٍب َلزَِمْتُه ِديََُته َ. 

آصاٌل كان م اشراا أو م س  اا فإحمه تليمه الوية، ط عاا  قا  اهاا كين من أتلف احمساحماا
ا طالل مقيٌو مبا آ ق يف ق ين الع و وحنصه، املسألة اللاحمية يف  قا ال اب: م،ن 

 القل يوف  الوية 

 :الحال  اُول عنوحما حال ان؛ 

انت َعْمًدا َمْحًضا  .ف نَ 

ا ىضاا، يع طأ، ا ليي ش ه ع و  وال   قه اهللالة اأو،، أن تكصن ااناية ع وا
:  ين  انًيا  م،ن القل يوف  الوية :أواًل ع واا ىضاا ح  خيرل ش ه الع و، فعنوحما 

 الوية مؤجلة أم حالة 

 أما م،ن القل يوف   قاح:

 .ففي ماِل ال اني حالى ه 

ا فلم يطالب أوليال  القل يوفعها وتليمه  ص ااان بنفسه، اهاا رجيٌن ق ين رجالا ع وا
الوية، م،ن القل ي   ين الوية  العاقلة أم ااان   بالقواص، قالصا: حمريو الوم

"ففي   قاح: ةااان بنفسه ي   لها، يوفعها أقساط أم أب عليه أن يوفعها حالَّ 
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االًّ فات يكصن حغي مؤجلة، و قا  ص اأ ين أن ل ان امل ل،   "مال ال اني حالى 
، أما النصي الل  ان فهة ش ه الع و واخلطأ، قاح املونف:أو مؤجالا  يكصن حاالًّ

 .وِشْبُه الَعْمِد والخطعُ عَّ  عاِقََِّته

اهاا من جهة القل ي   ين ش ه الع و، وي   ين اخلطأ  ص العاقلة، و قا علل 
 ه الع و وكقل  يف ش -وآيأش تفويله يف باب العاقلة وما ك له-وجه ا طالل 

ا وليي ااان، ااان ال ي   ين، اا يف اخلطأ، القل ي   ين الوية  م العاقلة،
 ي   ين العاقلة.

ؤجلة  ة أم محالَّ  "في العاقَّ "آابقاا، ا ن قاح:   ""في مال ال اني حالى قاح: 
 ."مؤجلة علل ثالث آنصات"قالصا: 

بعض  تعا،  املسألة الد بعو ا هكر ا املونف، ا ن آيقكر املونف
مباشرٍة "ََ َمن أتَّ  إنسانًا ب:  اأوح صر ال س ب املصجب للوية، حنن قلنا يف

، آيقكر ا ن مجلةا من اأمللة الد ينط ق فيها اتالف "أو سبٍب لزمته ديته
ه ا شكاح يف ا حمسان بال س ب، امل اشر  وال ة، لكن القل حي ال ا، أمللة  ويق 

 تعا،...  ص ال س ب، فقاح 

  ي، قاح:: ال س ب يف ال لف بال وب واهللالمسعل  اُول 
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 .وإن َغَصَب ُحرًّا صغيًرا

اها غوب احمساٌن احمساحماا، يعا أ قه وأمسكه وح سه، فإما أن يكصن القل 
ا فقو آ ق معنا يف باب ال وب، يف  ُغوب وُح ي حرَّا أو ع واا، فإن كان ع وا

علل  ومفهصمها أحمه اها اآ ص، "وإن است ل  عَّ  حرٍّ لم يضمنه"قصح املونف: 
 حاح. ع و  ل نه بكين

يعا لص أن رجالا أ ق ع واا وح سه يف ال يد، و قا الع و و ص يف ال يد جالته 
ها من قريب  وال   اا في سآك ة قل ية ال عالقة هلا هبقا ال ا ب، وليي ال ا ب م

  ُن العبدمن بعيو، يض ن أم ال يض ن  ااصاب: حمعم يض ن،  قا الع و؛ 
 .َالمال

ن، علل حمصعني؛   ي ومكلف، الو ي أو اجملنص  أما بالنس ة لل ر، فنقصح: اهللر
والقسم اللان م،ن  املكلف، ما حكم الو ي  الو ي قو ي لف ملا يأ قه واحو 

حرًّا  "وإن غصبوحي سه، قو ي لف بعو  اح  االت، هكر املونف منها قاح: 
 .صغيًرا"

 .فنَََهَشْته َحيى ه 



3164 
 

ة فة وح سه، جالت حي ش ه حية ومات،  قه الوصر  اأو،، ولعه يف غر 
و  لد و  د  قا الصلو ومات، يض ن أم ال يض ن  املؤلف قاح: "يض ن، 

 الثاني:وج د عليه الوية" 

 .أو أصابََْتُه صاعْ ه  

 .أ اب ه  اعقة حميلد من الس ال، ومات  قا ال الم

 .أو ماَت ِبَمَرضٍ  الثال :

املونف أوجب ف "وجبت الدي "آيأش بعو قليين جصاب الشرط يف قصح املونف: 
الوية يف  قه املساحلين اللالثة، اها ح ي حرًّا   ياا  ش ه حية، أ اب ه  اعقة، 

 مات مبرض فإحمه ُيض ن بالوية يف  قه الوصر اللالثة.

ما رأيكم لص ح ي  قا الو ي ف ات من ااصي، ح سه ومنعه الطعام والشراب، 
حمه اها  صر الع و أ يض ن  حمعم، بالقواص أم بالوية  القواص، آ ق معنا يف

 ح سه ف نعه الطعام والشراب يض ن بالقواص، ويع م من ق ين الع و.

احم هينا من اهللر الو ي، حمأش ا، اهللر املكلف، اهللر املكلف ال ُيض ن مبهر  
رٍّ لم "وإن است ل  عَّ  حح سه، وقو آ ق  قا يف قصح املونف يف ال وب: 

 س ب ال وب، لكن قو يض نهيعا ب "لم يضمنه"وقصله  ناك:  ،يضمنه"
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بال س ب يف تلفه، ال وب مبهر ه ليي تس  اا يف ال لف، واحو ح ي واحو 
وجالت  قا الرجين اث صو، آ  ان اهلل!  ا فد أحمه جالته آك ة قل ية ومات، 

وإن "مل يكن بس ب  من ال ا ب،  ين يض ن يف اهللر  املونف قاح  ناك: 
 لة اأو،. قه اهللا است ل  عَّ  حرٍّ لم يضمنه"

: أن ي س ب  قا اهللابي أو ال ا ب يف تلفه فيض ن، ما  صر  الحال  الثاني 
 :هل   قاح املونف

يَُ .  َى ُحرًّا ُمَكَّىًفا وقََيىَده فماَت بالصاعِْ  أو اْلَحيىِ  َوَجَبت الدِّ  أو َغ

 ما الفرل ا ن بني الو ي والك ي، قاح: ان جمر  ح ي الك ي و  لد عليه حية
ف ات، ال يع م اهللابي م س  اا، ط عاا حنن حم كلم م،ن   لد عليه حية، أما لص 

نا يف ق ين هقه آ قد معفف هلل وح سه  ص واهللية السامة  قه الد لن ت كه، 
 الع و، ماها قاح املؤلف  هكر  صر  أ رم، ما هكر ا  صر ...

 أوح ك اب احممثر يف أوح ق ين الع و،  صر ق ين الع و، اقرأ ا لنا مر  أ رم،
اانايات، اقرأ فيق له مبا ي لب علل  نه مبلله أن...  م هكروا علل كين حاح اها 

روض، ، هكر ا يف ال)الزاد(ح سه م  حيصان يق ين يف ال الب، ما هكر ا  احب 
ًَّبا أوحيً ""أو يُ اقرأ لنا ايا ا  لع و،  قه هكر ا يف الروض يف  صر ق ين ا نهشهَ 

 .ًَّبا""أو يُنهشه حيً  أوَ قاح: 
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فيأش أس  حية ويضعه يف مكان ليق، و ص يعلم أن غالب القل حُي ي م  
ص   ص املقوص   ال، املقو ين   قه اهللية آصف تنهشه وتس  ه وأصت، فهقا

الرجين ح سه يف مكان، وآ  ان اهلل!  ار املكان فيه حية، أو   لد عليه حية 
: ال، ان املكلف أو حمقصح  لهمن الش اك، فهين ا ن جمر  اهلل ي يع م آ  اا يف ق 

فريط يهرب من اهللية، فل ا مل يهرب منها  ار ال  الك ي يس طي  يف ال الب أحمه
 منه، ال من اهللابي، فهنا احم فد الس  ية املصج ة للقواص.

 وهلقا اش ط املؤلف يف ح ي اهللر أن يكصن... قاح:

َى ُحرًّا ُمَكَّىًفا وقََيىَده  .أو َغ

 ( وجعلها ا، عنقه.يعا ربط يوه )غله

َى ُحرًّا ُمَكَّىًفا وقََيىَده فماَت بالصاعِْ  أو اْلَحيى ِ   .أو َغ

ل قييو ين وال قييو أو يكفة واحو منها  يعا يكفة جمر  ا ين ُيش ط اا   بني ال ، 
ما  علق عليها بشةل  "أو غَ حرًّا مكًَّفا"ولص مل ي له   ين هكر يف الروض 

 يف اهللاشية  فيه اشكاح  نا يف ع ار  املونف  أهكر أحمه علق، ماها يقصح
  لفا يف ا )اُقناع( )والمنته (،  ين ُيش ط اا   بينه ا   نا قاح أن تعا،

 ."غله وقيوه"، وبعضهم قاح: "غله أو قيوه"هل ، بعضهم قاح: 
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وعلل كين حاح  قه ملين  قه املساحلين ال  يت فيها يف حقيق ه حممثر يف الوليين 
 يف كقيق املناط  كقيق املناط، كقيق مناط ماها  كقيق مناط الشرعة  أم حممثرٌ 

وجص  الس  ية من  قا ال ا ب،  ين  ص فعالا الس  ية تُنسب اليه  ا ن عنوحما 
مصت أو تلف، امل س ب القل يُنسب اليه ال س ب يف املصت، ط عاا عنوحما اهللية 

 .كم إليهاُن الحي  هذه ال يمكن أن يُنسب الح قه ما حمو لها معنا؛ 

: ا يقصحي قل عنوحما امليد، واهللابي، يف بعض الوصر قو  ها ربطه من احمسان ملالا
، أو يهرب ، غي أن ي له فإحمه يس طي  ملالا بكل ا يويه أن يوف  أو حي ين شيئاا ملالا

أو شةل من  قا الق يين، لكن اها اج    اأمران  ار  قا م عقراا، وقو يقصح 
 ربط يوه.قاحلين: ال، يكفة جمر  أن ي

 اهلل أعلم  ين القيو وال ين بينه ا م اينة أم ع صم و وصص  ما أ رل.

اها كان القيو للقوم  قا والهلل أحمه ال يس طي  أن يهرب، وال ،ين لليو ما يس طي  
يوف  هبقه اليو، هبقا املعىن ما فيه اشكاح، يوي ال س ب عنو اج  اي اأمرين 

 ، اهلل أعلم. ا ر، لكن عنو وجص  أحو ا ال س ب ألعف

: جتب الوية، و ص القل مشل عليه املونف الْ ل اُولاها مات مبرض 
  .ت عاا للصجيي 
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لكن ما  ،)اُقناع( )والمنته (: ليي عليه  ية، و ص القل يف والْ ل الثاني
 هكرتُه.

الص رة  وه،ه وقيَّ : أن أصت بالواعقة، لكن  قا في ن غلَّ الص رة اُول اهاا 
و ال : أن أصت باملرض،  ين يض نه أالص رة الثالث صت باهللية، : أن أالثاني 

 ال اشكاح. ،يض نه  ال يض نه يف املكلف

 ويف الو ي  ين يض نه أو ال يض نه 

ع( )اُقنا علل ما هكره املونف أحمه يض نه، والقصح اللان و ص القل يف 
نه ال فرق ُأحمه ال ل ان يف املرض ال يف الو ي وال يف الك ي؛  (المنته )و 

 ، املرض ال يو فيه لل ا ب.بينهما

صبصل، أو ش ين عليه املكيف بورجة برو   ما رأيكم لص أ قه وولعه يف مكان م، 
شويو   ييت ُأي،م أن ملين  قا أرض وأصت، ماها تقصلصن   ين حمقصح حمفي 

 املسألة املرض  حمقصح: ال،  قا قوٌر زاحلو علل جمر  اهلل ي، فيُن  ه.

غيه  آ هو املونف هكر ملالا ثالث أمللة، ...قيقة املونف وغيه قه الوصر اهلل
هكر عشرات اأمللة، و قه اأمللة كلها ترج  ا، كقيق مناط الس  ية،  ين  قا 

 م س ب أو أحمه ليي مب س ب 
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ا، فوين  هكر فيه  صراا حيوين فيها ال لف ويسقط    احم قين املونف 
 ويل د فيها الض ان.فيها الض ان، و صر حيوين فيها ال لف 

ف وأ أوالا مبسألة ال أ يب، أوح مسألة يف ال أ يب: ما شروط آقصط الض ان عن 
ور  عنه اأمر  املؤ ب  واحو أ ب واحو، لربه لل أ يب، والن  

 : فأ ين  «رٍ شْ عَ ا لِ هَ يَْ ََّ م عَ  هُ ربُ اضْ ٍا وَ بْ سَ لِ  الةِ م بالصى َُ الدَ وْ وا أَ رُ مُ »بالضرب ملالا
  ب ال يُنك،ر، لكن م  يُط قال أ يب بالضر 

وولممم  النوم يف مصلممم  السممميف 
 بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال

 

مضمممر كصلممم  السممميف يف مصلممم   
 النوم

 
 

  

َد   :املونف، قاح شروط سْ ط الضمان عن الم

َُ َوَلَده َه: وإذا َأدىَ  الرج  .فص

 قا ال أ يب  ا راا ممن له ُآلطة ال أ يب، وهكر املونف  كصن :الشرط اُول
 :ثالثة أمللة قاح

َُ َوَلَده   .وإذا َأدىَ  الرج

 .أو ُسَّطانه رَِعيىَتهالثاني: 

 السلطان أ َّب رعي ه.
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 .أو ُمَعَِّّمه ِصبَيته الثال :

 أ رم  ه، ويف بعض النسخ  ه ي ه، فيه يف اهلامش حمسخيف بعض النسخ  ، يَّ 

 ."وفيها زيا  : أو اليول امرأته"ما هكر، قاح:  -

 قه من  صر أن يوور ال أ يب ممن له آلطة  أو اليول امرأته للنشصز، أيضاا
 .اأمر اأوح ال أ يب،  قا

 الشرط الثاني لسْ ط الضمان:

 .ولم ُيْسِر ْ 

 أال يسرف يف الضرب، فإن أآرف وبالغ وتعوم اهللو ل ن.

: ا صر   ن يكصن ال الف  ص املؤ َّب، كيف ال الف  ص املؤ َّبأ: الشرط الثال 
صز  فأآقطد جنينها، يض ن أم ال يض ن  يض ن؛ لص أ َّب رجين امرأته يف حمش

 أن ال الف  نا ليي  ص املؤ َّب ااا تعوم ا، غيه فيض ن هل ، قاح املونف:

 .لم َيْضَمْن ما تَََِّ  به

 مل يض ن ما تلف به هبقه الشروط اللالثة.

 .با، حاالت يض ن فيها املؤ ُ  تعا، ا ن يأش املونف 
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 المسعل  اُول :

ََدُِّ .ول َ  ٍَ فَعْسََْطْت َجنيًنا َضِمَنه اْلُم  اَن التعديُب لحاِم

َدى  الذي استحَ التعديبك ا قلنا؛  ن ، كقل  مُن التال  هنا غير الم
 صر الض ان علل املؤُ ب: اها أآرف، يض ن أم ال يض ن  يض ن، ُعلم هل  

طة ل، كقل  اها  ور ال أ يب ممن ليي له آ"ولم يسر "من قصح املونف: 
 ال أ يب.

ا، مسألة ال لف يف الطلب القضاحلة أو السلطان،   قين املونف حم ا 
ف وأ مبسألة  أو، و ة مسألة أ صح ا آقاط، كيف الطلب السلطان والقضاحلة  

، فأآقطد جنينها،  ين أرآين السلطان المرأ  يطل ها أن عليها حق هلل 
امرأ ا، أرآين عليها الشرطة  يض ن  قا اانني أو ال يض ن  أو أن شخواا طلب

 نف:ض ن  قا اانني  قاح املوله، فأآقطد جنينها،  ين يُ  ملطل ها يف  عص 

َه بالش َرِط  َِّ اهلِل، أو اْستََْعَد  عَّيها رَُج وإن طََََّب السَّطاُن اْمرأًة لَكْشِ  ح
 .في َدْعَ   له فََعْسََْطْت َضِمَنه السَّطاُن واْلُمْستََْعِدي

ألة اأو،، واملس عول يف املسألة اللاحمية فإ  ا يض نان، ملاها السلطان يف املس
 يض نان  قالصا: لصجص  الس  ية، فيه آ  ية أم ليي فيه آ  ية  فيه آ  ية.
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 ول  َماَتْت فَََزًعا لم َيْضَمَنا. 

لص ماتد فيعاا، ا ن احممثروا حمفي القضية السابقة، القل تلف يف ا آقاط  ص 
ليه اهللق أم غيه  غيه، فصجب ل احمه، لكن  ة حمفي الشخص القل وجب ع

طل ص ا، قالصا: الشرطة عنو ال اب يقصلصن مطلصبة لل  ك ة، وماتد من الفيي، 
 ماها تقصلصن  ُتض ن أم ال 

 ، و ا السلطان واملس عول، قاح يف"ول  ماتت فزًعا لم يضمنا"قاح املونف: 
حمقصح:  ، فإن قيين: ما الفرل : "أن هل  ليي بس ب  هلالكها يف العا  "(الروض)

،  قا  ص قهللالفرل ما هكرحماه أحمه  ة مطلصبة  ق، أما اانني فليي مطلصباا 
 الفرل.

ماها قاح  قاح: "وعنه أ  ا لامنان  (الروض) قا  ص القصح اأوح، عنوك يف 
هلا كهنينها" ملاها  لصجص  الس  ية، ولص حممثرمت يف كالم  احب الروض املعلَّين يف 

له بعوم الس  ية يف العا  ، عا  ا الصاحو يُطلب للشرطة ما ، القصح اأوح علَّ اأوح
أصت، فليي  قا آ  اا يف عا   الناو أن طلب الشرطة للشخص ليي آ  اا 

 .لل صت عا  ا 
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والقصح اللان، قالصا: اال آ ب، فوار اخلالف بني القصلني يف ماها  يف كقيق 
يُنمثر  لد يكصن ال  يت فيها يف كقيق املناط قواملناط؛ وهلقا ملين  قه املساحلين ا

 يف الصاق .

: لص جال الشرط علل آ يين امللاح، الشرط قو تطلب الشخص ملالا يف بلو  ملالا
فيه عوح وقضال عا ح، فإها جالت الشرطة الشخص  -اهلل و هلل رب العاملني-

 .-نياهلل و هلل رب العامل-يأ ق اجرالات حممثامية و منة، ويأ ق حقه وخيرل 

ل عنو و يُفرَّ قفوبلو   ر ال، الصاحو اها جالته الشرطة احم هل تارخيه يف اهلليا ، 
 .ُن المسعل  مبناها عَّ  تحْيَ مناط السببي كقيق املناط يف ملين  قا؛ 

 :رر والمستعجِ ضمان اآلمِ املسألة الد بعو ا  ة: 

نا ليي  وقو آ قد بعض الوصر يف ا مر يف باب: االش اك يف الق ين، لكن 
اش اك يف الق ين، مل يأمر شخواا أن يق ين طرفاا ثاللاا، وااا أمر شخواا أن يع ين 

شهر ، ، تسلق ال"اطل  تسلق اا ين، أحضر ل أغراض من فصل"، قاح له: ع الا 
لب منه أن يطل  علل الشهر  أو يطل  علل طل  تسلق ومات، فهين  قا القل ط، 
اح املونف  ية  نا مع م  أم غي مع م   قاا ين يض ن أو ال يض ن  تُع م الس 

 ف( فقاح:ف وغي املكلَّ ل ط عاا بني املكلَّ )فرَّ 

 .وَمن َأَمَر ُمَكَّىًفا أن يََْنِزَل بوًرا 
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اها أمر شخواا أن ينيح بئراا، اما أن يكصن مكلفاا أو غي مكلف، ان كان غي 
هر  اطل  الش"ه: ر، ولو   ي قاح لمكلف فإحمه لامن، م،ن القل يض ن  ا مه 

، فطل  ومات، فإحمه يض ن، احميح ال ئر، ف رل أو مات فإحمه يض ن، "أحضر ل كقا
  قا غي املكلف.

 أما املكلَّف فقاح املونف:

 وَمن َأَمَر ُمَكَّىًفا أن يََْنِزَل بوًرا أو َيْصَعَد َش رًة فَهَََّ  به لم َيْضَمْنه.

ان؛ ا ن عنوحما امل س ب عنوحما شخو يض نه ا مر  أحمه مل يض نه ا مر، ملاها مل
ا مر والواعو، أيه ا القل تُنسب اليه الس  ية  الواعو، فال حُمضُ ن ا مر، غي 

، يض ن الوية، قاح: يا ولو، احميح ال ئر، أو  ق  قا املنشار ُنه ال يفهماملكلَّف 
، فهنا  ق   هواقط  لنا  قه الشهر ، و ص ال حيسن  قا الشةل، فقط  يوه ملالا

 : والثاني: اأمر، اُول كلها كقيق مناط، والوصر  اللاحمية االآ ئهار، 
 االآ ئهار، قاح يف االآ ئهار:

ما ل  استْعَجَرُه ُسَّطانه أو غيُره.  ول  أن اآلِمَر ُسَّطانهَ 

، ملاها قاح:  ول  "يعا ال فرل بني ما لص كان ا مهر آلطاحماا، أو كان غي آلطان 
نه قد يْ ل قائَ: إن السَّطان هنا من ق ته وسَّطته في ُ  أن اآلمر سَّطان"



3175 
 

، قالصا: ال،  ص جمر  أمرك، قاح: اطل  الشهر ، فطل  ومات، آقط حكم الُمكرِه
 .امنها، احميح ال ئر ف ات فيه، فهقا أمٌر، وال يع م اكرا ا 

ال أصز، لص  قأكواك تطل  اا ين، واها طلعد ل  كقا، ط عاا  قا يف باب الس ، 
هاك الرجين، ا ن م،ن القل تُنسب اليه ال س ب يف الق ين ا مهر أم الطاله   طل  

 الطال ، فال ل ان علل ا مر.

 وان كان   ياا  ال، غي املكلف يض ن.

 : االآ ئهار قاح: المسعل  الثاني 

 ه.رُ يَْ طانه أو غَ َّْ ه سُ رَ تعجَ   اسْ ا لَ مَ ََ 

ئر  احميح أحضر ل من ال  اآ أجر شخص، قاح:  قه عشرين لاير، ثالثني لاير،
كقا،  قه عشرين لاير اطل  فصل الشهر  أحضر لنا الكر ، طل  فصل الشهر ، 
، يأش واحو يس أجر ع اح  آقط مي اا،  قا حيوين كلي من الوصر يف الع اح ملالا
للع ين يف بي ه،  ا ة أع اح أحياحماا أع اح  طي  ك ال ا، اطل  فصل ال يد، 

 هل ، ف اها يوي  يسقط  قا العامين، فهين يض ن  يس خوم منشار، ا، غي
الشخص" ك ا لص اآ أجره آلطان أو غي آلطان، ال   قا يض ن قاح: "ال، ال
 .فرل بينه ا
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، و قا باب م ناه (باب مقا ير الويات)ا،  تعا،   احم قين املونف 
ير الويات ومقا  ،علل العقين والقياو أم علل النقين  علل النقين، تصقيفةٌّ تع ولٌّ 

عنوحما: ا حمسان اما حر أو ع و، الع و  ي ه قي  ه، وآيأش يف   ر ال اب، اهاا 
 . ية الع و   ر شةل :أوالا 

اما مسلم أو كافر،  ية املسلم  قا القسم اللان، الكافر اما ك ايب أو  ؛ثاحمياا: اهللر
صآة غي ك ايب، فالك ايب  ي ه علل النوف من  ية املسلم، غي الك ايب كاجمل

والصثا  ي ه واااحلة  ر م، وكين واحو  من  ؤالل ماعوا الع و كين واحو  منهم اما 
هكر أو أحملل، فوية القكر  ية كاملة، و ية املرأ  علل النوف من  ية الرجين علل 
تفويين  يأش، حم وأ أوالا بوية اهللر املسلم، فيها مساحلين؛ املسألة اأو،: أ صح 

 .الوية

الوية مخسة، حمقكر ا   حم ني حك ها، هكر ا عو ا  حأ ص  ما  ة أ صح الوية 
 قاح:
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 باُ  َمْاديِر ِدياِت النْفسِ 

 مٍ هَ رْ دِ   َ لْ أَ  ا عشرَ أو ا ن، ًباهَ ذَ  ثْالٍ مِ   ُ لْ أو أَ ، بَِعيرٍ  ِماَئ ُ  المسَِّمِ  رِّ حُ الْ   ُ يَ دِ 
ََْرةٍ ،  ً ضى فِ  ه مُ زَ َّْ ن تََ مَ  رَ ضَ حْ ا أَ هي  فعَ ،  ِ يَ الدِّ  ، هذه أص لُ أو ألفا شاةٍ ، أو مائتا بََ
 ه.ب لُ قَ  يى لِ ال َ  فَ زِ لَ 

 عشرون بنتَ و  وخمسه ، خاضٍ مَ  وعشرون بنتَ  سه مْ خَ  ْبِههوشِ  دِ مْ عَ الْ  َِ تْ ففي قََ 
 بُ  ِ تَ  ، وفي الخطعِ  ً عَ ذَ وعشرون جَ  وخمسه ،  ً وعشرون ِحْى  وخمسه ، ب نٍ لَ 
 رُ بََ تَ عْ  تَُ ، والخاضٍ وعشرون من بني مَ  المَذ رةِ  ا  مان ن من اُربع ِ خماسً أَ 
 .بَ السالم ُ ، في ذل  يم ُ الِْ 

، مٍ هَ رْ دِ  مانُمائ ِ  َ  وال  نيِّ  الم  سيِّ  ي ُ ، ودِ المسَّمِ   ِ يَ دِ  ص ُ نِ  الكتابيِّ   ُ يَ ودِ 
ه صَ َْ ه ما نََ راحِ ه، وفي جِ يمتُ الرقيَ قِ   ُ يَ ودِ ، َالمسَّمينَ    ِ ونساُؤهم عَّ  النصْ 

 رُ شْ وعُ ، ةه رى غُ  همِّ أُ  ي ِ دِ  رُ شْ نث  عُ َان أو أُ ًرا  ََ نين ذَ  َ في الْ  بُ  ِ ، ويَ  ِ رْ بَُ الْ  بعدَ 
ان مَ يمتِ قِ  ا، وتَُ مْ ها إنَ  َه نَ ، وإن جَ  ً مَ أَ  ةُ رى حُ الْ  رُ دى َْ َّ ًَ ًدا ال مْ أو عَ  عً طَ خَ    رقي

 ََ َّى عَ ه تََ دِ يِّ سَ  إذنِ  يرِ مااًل بغ  َ ََّ تَْ ، أو أَ فيه المالُ  يرَ تِ واخْ  ده فيه، أو فيه قََ َ  قَََ دَ 
 يِّ لِ ه إل  وَ مَ َِّ سْ ه أو يُ نايتِ جِ  ْروِ ه بعَ يَ دِ فْ أن يََ  بينَ  َسيُِّدهُ  رُ يَى خَ فيُ ، هتِ بَ قََ ذل  برَ 

 ه.نَ مَ  َ  اَ فَ دْ ه ويَ بيعَ ه أو يَ كَ َِّ مْ فيَ  ناي ِ ال ِ 

 اآلن أص ل الدي  الخمس :



3178 
 

 .بَِعيرٍ  ِماَئ ُ  -1

أ ا يف  يف قضية ت ليظ الوية -ان شال اهلل-آيأش   كم أع ار ا  قه ماحلة بعي
اي، ويف اخلطأ أمخاو، ما معىن أرباي وأمخاو، أرباي يعا مخسة وعشرين الع و أرب

شرين ة، مخسة وعقَّ بند ل، صن، مخسة وعشرين بند واض، مخسة وعشرين حه 
 .، مخسة وعشرين ومخسة وعشرين، ومخسة وعشريناي،  قه أربقعةج

واأمخاو: عشرين، عشرين، عشرين، ويييو عليها عشرين من با واض، ويأش 
 ان شال اهلل.

من  يالثانفيه ماحلة بعي،  والصاجباهاا الونف اأوح من أ صح الوية ا بين، 
 أ صح الوية:

 .أو أَْلُ  ِمثْاٍل َذَهًبا -2

اهاا اللان  ص الق ب، كم  ألف ملقاح، امللقاح كم جرام  أربعة ورب ، أربعة ورب  
نا أربعة  اا، الرب لجرام من الق ب، كم جرام الق ب اليصم  ماحلة وآ ني لاير تقري

 .وواحمصن، الرهبا يف ألف ورب  يف ماحلة وآ ني، آ  احلة

آ  احلة وواحمصن ألف لاير، قي  ها، واال  ة ه ب وزحمه أرب   الف وماحل ني 
ومخسني، يعا أربعة كيلص ه ب وماحل ني ومخسني جرام ه ب،  قا الونف اأوح، 
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أو اأ ين  ،  قا الونف اللانوقي  ها يف يصمنا  قا تقري اا آ  احلة وواحمصن ألف
 اللان من أ صح...

 من أ صح الوية: الفضة، كم مقوار من الفضة الثال  

 أو ا نا عشَر أَْلَ  ِدْرَهٍم ِفضىً .

اثنا عشر ألف  ر م، والور م كم يساول  ثالثة جرام، لكن علل ال  ويو 
 .الرهبا يف اثنا عشر ألف (2.92)

وآ  احلة وأربعصن جرام، كم جرام الفضة اليصم  مخسة وثالثني كيلص من الفضة، 
علل   الق يين، يراج،  جرام الفضة ليي غال  قه اأيام، ريالني أو شةل من  قا

كين حاح، تضرهبا يف مخسة وثالثني كيلص وآ  احلة وأربعني جرام، الرهبا يف آعر 
 جرام الفضة يف  قا اليصم، آصف جتو فرل ك ي.

 عني الرب الناتىل القل عنوك يف اثنني لاير، أربعة وآ اها كان اثنني لاير بالض ط،
 ألف، فرل ك ي بني الق ب والفضة، أكن عشر  ألعاف، آيأش ا ن  ين خُيي.

  ص ال قر، كم يوف   اُصَ الرابا

ََْرةٍ    .أو مائتا بََ

 :لخامساأو ماحل ان من ال قر، يوف  ماحل ني من ال قر، احممثر ال قر  كم تطل   
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 .أو ألفا شاةٍ 

 قا  ص اأ ين اخلامي ال نم، فيوف  ألفني من ال نم،  قه اأ صح اخل سة 
 اخليار يف  فعها ملن 

يَِ  ، فعَي ها َأْحَضَر َمن تََََّْزُمه َلزَِف الَ ِليى قَب لُه.ف  هذه أص ُل الدِّ

 قا  ص املق ب، أن  قه اخل سة كلها من أ صح الوية، ااان خُيي يعطيهم 
يعطيهم بقر، يعطيهم غنم، فاخليار يف هل  اليه، والقل  فضة، يعطيهم ه ب،

عليه الع ين ا ن أ م ينمثرون يف ا بين... ط عاا  قا قصح بعض العل ال يرون أن 
 عوا ا  ص تقصمٌي لإلبين،  قا قصح ثان. أ ين الوية فقط ا بين، وما

 ين أن أفا ن ماها يفعلصن  اأ ين أحمه يُنمثر يف قي ة  قه املاحلة من ا بين، بين ا
يوف  ا بين، يسل ه ا بين و ص ي ورف فيها، ي يعها... لكن ا ن حيك صن بوفعها 

ا، وُقورت من اثك ة العليا يف لر، اخلطأ، بن ص من ثالواحلة ألف أو أك ق ين حمقوا
 يف ق ين ش ه الع و بن ص من أربع احلة ألف، واهلل أعلم.

 ملونف:أم ال تُ لَّظ  قاح ا املسألة الد بعو ا ت ليظ الوية،  ين الوية تُ لَّظ

َِ اْلَعْمِد وِشْبِهه ْت  .ففي قََ
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يف الع و  ه، وتكصن أرباعاا، تكصنه قا ال  ليظ، تُ لظ الوية يف ق ين الع و وش 
ه أرباعاا،  قا  ص ال  ليظ، وح  ما تنسل، أحما  احل اا أتلخ ط يف... كند هوش 

 و حرف عني، ها بأن الع احلم أحمسل،  ين ال خ يي  ص ال  ليظ أم ال بي   فربط 
 واأرباي فيها حرف العني، واأمخاو  ال، واخلطأ  ال ح  ما تنسا ا.

 ال  ليظ يكصن يف ق ين الع و وش هه، كيف يكصن يف ق ين الع و وش  ه  قاح:

 .َخْمسه وعشرون بنَت َمخاضٍ  -0

 و ة آ قد معنا يف اليكا ، الد هلا آنة  ي ه مخسة وعشرين بند واض.

 ون بنَت لَب ٍن.وخمسه وعشر  -2

 و ة الد هلا آن ان.

 وخمسه وعشرون ِحْىً . -3

 و ة الد هلا ثالث آنصات.

 وخمسه وعشرون َجَذَعً . -4

 و ة الد هلا أرب  آنصات.
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ومخي وعشرين   قه يوف  مخي وعشرين من  قه، ومخي وعشرين من  قه،
يه ف من  قه، ويف اخلطأ وففة، وأيضاا  قا وجٌه   ر للربط، وففة ال خفيف

 اخلال، واأمخاو فيها  ال.

وفي الخطِع َتِ ُب َأخماًسا  مان ن من اُربعِ  المَذ رِة وعشرون من بني  
 .َمخاضٍ 

واحمصن من اأربعة املقكصر ؛ يعا عشرين بند واض، وعشرين بند ل صن، وعشرين 
، وعشرين من با واض من القكصر، فوار وجه ال خفيف جقعةحقة، وعشرين 

 من اأحملل. صأر  قكرالأن 

يها، ا ن ع م فع م يف الوية، وما ال يُ ا، ما يُ  تعا،   احم قين املونف 
يريو ماحلة من ا بين، فأتل له مباحلة من ا بين، لكنها كلها مريضة و ييلة، وحال ها 

 حالة، ُأيئ أم ال ُأيئ  قاح املونف:

ِْيمُ  في ذل ، بَ السالم ُ   .وال تَُْعَتبََُر ال

، يعا الال تُع   م القي ة يف هل ، يعا ال يع م يف هل  أن تكصن قي  ها ملالا
حمع م يف قي ة املاحلة من ا بين أ ا تكصن ملالا مساوية ألف ملقاح من الق ب، 
ال يع م هل ، لص أتل له مباحلة من ا بين لص كاحمد طلعد قي  ها تسع احلة ملقاح، 
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كصن املع م يف هل   ص السالمة، أن ت واااحلة ملقاح، يُق ين أم ال  يُق ين، لكن
 آلي ةا وفق السن املع م املقكصر.

  احم قين ا، الونف اللان من أ ناف الوية و ة الك ايب اهللر، أما الع و يأش، 
 ف ا  ي ه 

 .وِديَُ  الكتابيِّ ِنصُ  ِديَِ  المسَّمِ 

 .، يعا كم من ا بين  مخسني من ا بين و كقامالك ايب حموف  ية املسل
 اجملصآة...

 .وِديُ  الم  سيِّ وال  نيِّ  َمانُمائِ  ِدْرَهمٍ 

 والور م قلنا ثالث جرامات تقري اا من الفضة.

 : النسال، ما  ية النسال الرابا

المسَّميَن.  ونساُؤهم عَّ  النْصِ َ 

حمسال أ ين الك اب علل النوف من رجاح أ ين الك اب، وحمسال املسل ني علل 
، وحمسال اجملصو علل النوف من رجاح اجملصو، النوف من رجاح املسل ني

 و كقا.

 بالنس ة لوية الع و، ما  ي ه  
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 .وِديَُ  الرقيَ ِقيمُته 

 ية الرقيق أو القن قي  ه، بال ةا ما بل د، يعا أقين أم أكلر من  ية اهللر  قو 
 .يكصن أقين وقو يكصن أكلر، حسب قي  ه، وأما جراحه

ََْصه بعَد الْ   .بَُْر ِ وفي ِجراِحه ما نََ

وقد  القل حمقص منه، لكن م   يعا اها ُجا عليه يف جراحة  حمنمثر يف القور
ااراحة، اها الع و ُجا عليه وُجر ، لص حميلناه السصل وجرحه ينيف أكن ال ي اي 
اال بنوف قي  ه، لكن لص برئ اار  وحميح السصل ينخفض كم  ملالا عشر  باملاحلة 

 .هكر  قا امجاالا  املونفباملاحلة،  من قي  ه، فالصاجب حينئق  عشر 

ن ُقور قالصا: ااراحة يف الع يو علل قس ني: ا، لكن فولها يف الروض ويف غي ا
، فنقصح: ا ، يف بعض ااراحات ملالا فيها ثليت الوية، يف اااحلفة ملالا   اهمن حرٍّ
 :كاحمد يف ع و  ففيها ثليت قي  ه، وال حمنمثر للقور القل حمقود قي  ه، وااا حمقصح

ْدر من حرٍّ ما لم يُ فيها ثليت قي  ه، أما ما ال تقوير فيه، فهقا حمرج  ك ا قاح: "
 كااناية علل آاحلر اأمصاح.  بعد الُبر " ب نايته ُيضمن بما نْصه

 اللامن:  ية اانني، كيف  ية اانني تكصن  قاح:

ان أو أُنث  ُعْشُر ِديِ  أُمِّه ُغرىةه   ًراَ  ََ  .وَيِ ُب في اْلَ نين َذ
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أوالا يف  ية اانني، جنني اها ملالا ُلربد اأم يف بطنها فأآقطد، فيه فرول 
عويو  بينه وبني  ية ا حمسان بعو وال ته، ط عاا الطفين من يصم يصلو  ي ه علل 
ال فويين السابق، ان كان من املسل ني ف احلة من ا بين و كقا، لكن اانني اها 

رً  في ال نين" :كر واأحملل، قاحُأآقط أوح فرل أحمه ال فرل فيه بني الق  َان   اَذ
 .اُمر اُول قا  "أو أنث 

ا أو  طأا، ح  لص كاحمد ع و ليي  :اُمر الثاني أحمه ال فرل يف ااناية عليه ع وا
 .فيها قواص، وااا فيها الوية

ر    غُ آا و و ص الع يو، أ ا ُتوف : أن الوية تُوف  فيها من أ ين  الفرق الثال 
مة، ولكن  قه الع و واأمة تكصن قي  ها ُعشر  ية اأم، يعا و ة ع و أو أ

 قي  ها تساول ملالا مخسة من ا بين.

ا  ان َمْمَّ ًَ  .وُعْشُر ِقيمِتها إنَ 

ا ففيه عشر قي ة أمه،  ان كان  قا اانني حرًّا ففيه غر ، وان كان  قا اانني ع وا
ر ل احمه بعش : ماحلة ألف،اها كاحمد اأم أيضاا أمة،  قا والهلل، كم قي  ها قالصا

، وان كاحمد اأم  قه حر ، وحامين  نني مملصك، يُ وصر  قا أم ال ة أمهقي 
يُ وصر  كيف يُ وصر  يقصح: "وتُقور اهللر  اهللامين برقيق  أمة" كيف حر  حامين 

 برقيق  م،ن القل هكر ا  اهل وان، "ك ا لص أع ق اهللامين واآ لىن محلها".
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ا، جناية الرقيق، ا ن القل أا  ص الرقيق،  تعا،   احم قين املونف 
 : أن أب عليه القواص، فإها وجبالحال  اُول الرقيق اها جىن له حال ان؛ 

أن أب يف جناية  :الحال  الثاني عليه القواص يل د القواص وُيس صىف بشرطه، 
 : قاح:اُول  قا الع و املاح، وال أب القواص، هكر املونف هلا أرب   صر، 

َه َخطَعً   .وإن َجَن  رقي

 :الثاني طأا،  قا اخلطأ ليي فيه قواص، فيه ماٌح و ص الوية، أو 

 أو َعْمًدا ال قَََ َد فيه.

 :الثال قالصا: كاااحلفة وحنص هل  من اارا  الد ال قواص فيها، 

 .أو فيه قَََ ده واْخِتيَر فيه المالُ 

ا ولكن أوليال الوم ما ا  اروا القو اص، ا  اروا املاح،  قه الوصر  اها جىن ع وا
 :الرابع اللاللة، 

 .أو أَتََََّْ  مااًل  

اها أتلف ماالا فإتالف املاح ليي فيه قواص، وااا فيه ل اٌن باملاح، ف ا حكم 
، لكن -عو قليينآيأش ب- قه املسألة   قه حك ها أحمه ت علق ااناية برق ة الع و 

 شرط هل  قاح:
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 .بغيِر إذِن َسيِِّده

صن  قا ا تالف ب ي اهن السيو، أما اها كان ا تالف بإهن السيو فال أن يك
 ي علق برق  ه بين يض نه السيو، حكم  قه املسألة، قاح املونف:

ََ ذل  بَرقَََبِته  .تَََعَّى

يو ق ما وجب من املاح برق ة  قا الع و، ما معىن ي علق برق  ه  معنا ا خُيي الستعلَّ 
 اح:بني ثالث  يارات، ما  ة  ق

 .فُيَخيَىُر َسيُِّدُه بيَن أن يََْفِديَه

 : اُولثالث  يارات؛ 

 .أن يََْفِديَه بَعْرِو ِجنايِته

 قا الع و أتلف ماالا أوجب علل آ يين امللاح عشر  من ا بين، تعلق اأمر برق  ه، 
جال السيو قاح: يا مجاعة اخلي،  قه العشر  من ا بين  قو ا وم  السالمة، 

 ناية،  ين هلم حق يطال صن من الع و شةل  ال، أ قوا فوال م.ففواه بأرش اا

و ا ر  قا أحمه اها ا  ار الفوال فيفويه بأرش ااناية بال اا ما بلغ، ح  لص تعوم 
أرش ااناية قي ة الع و، يعا الع و  قا كله قي  ه ملالا ماحلد ألف، و مر الوحميا 

 فولف أحمه السيو اها أرا  أن يوكسر شيئاا قي  ه مليصن، علل  ا ر ع ار  املون
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فديه بعرو "يالع و يوف  ماحلد ألف أم يوف  مليصن  يوف  مليصن؛ أحمه قاح: 
 .، و قا قصهلم يف املق بجنايته"

ولكن املع  و أحمه ال يض نه بأكلر من قي  ه، وهلقا أُولد  قه الع ار  أن حمقصح: 
ان و أو أقين، أما اها ك"أن يفويه بأرش جناي ه ان كان أرش ااناية كقي ة الع 

، "أرش ااناية أكلر من قي ة الع و، فال يليم السيو يف الفوال اال بقور قي ة الع و
يوف  ماحلد ألف فقط، وان كان  ا ر ع ار  املؤلف أحمه مشل علل القصح اللان، 

 ماها قاح يف الروض 

صش  نا هأن يفويه بأرش جناي ه قاح: "ان كان قور قي  ه فأقين" رأيد كيف  فال 
مل ي عق ه، ومل يقين أحمه  الف املق ب، لكنه فوَّين يف الع ار  ليهعلها تصافق 

 املع  و.

 : ما  ص الثانياخليار 

 .أو ُيْسََِّمه إل  َوِليِّ الِ نايِ  فَيْمََِّكه

أن يسل ه السيو ا، ول ااناية، يقصح: تعاح، أحمد القل تطلب منه مليصن،  ق 
السيو  يو الع و لصل ااناية، ما يليم السيو أكلر من هل ،ُكمه، ف لَّ  السالع و به 

 .مسؤولي ه يف جناية الع و مسئصلية ىوو  ، ليسد مسؤولية مطلقة
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 أو يَبيَعه وَيْدَفَا َ َمَنه.  

، وتفضين يا شيخ،  ق الل ن، الخيار الثال  : يقصح: أحما أبيعه و  ق الل ن كامالا
، ط عاا يوف  الل  ، أما ن كامالا ان كاحمد ااناية تس  رل الل نيوف  الل ن كامالا

لص ااناية كلها عشرين ألف، باي الع و، والع و قي  ه ماحلة ألف، قاح: تفضين، 
  قه عشرين ألف، والل احمني حي فظ هبا السيو،  قا ما ي علق هبقا ال اب.

 ،، طال صا بالقواصالكالم  قا كله في ا يصجب املاح، أما ما يصجب القواص
 هلل، يل د القواص.اهلل و 
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ا،  يات اأعضال واملناف ، ا ن عرفنا  ية  تعا،   احم قين املونف 
النفي أم ال  باب مقا ير  يات النفي، ا ن حم كلم عن مقا ير  يات ما  ون 

يف  قا  تعا، النفي، كقط  اأطراف وما ا، هل ، ول  املونف 
 .ال اب قصاعو

ن فنقصح: ان ااناية علل أعضال ا حمسان تار ا يكص حم وأ أوالا بالنس ة هلقا ال اب 
فيها الوية كاملة ملين ماها  ما ليي يف ااسم اال عضص واحو كاللسان، وتار  
حموف الوية ما فيه شيئان، وتار ا اللليت، ما فيه ثالثة، وتار ا الرب  ما فيه أربعة، 

 ا ثليت العشر ام، وتار وتار ا الُعشر و ص اأ اب ، وتار ا حموف العشر و ص أالة ا هب
 .و ص أالة آاحلر اأ اب ، حم وأ باأوح
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 باُ  ِديَاِت اُعضاِ  وَمَناِفِعها

  ُ يَ ففيه دِ  رِ والذََ  والَّسانِ  َاُن ِ   واحده  منه شي ه  ما في اُنسانِ   َ ََّ تَْ ن أَ مَ 
ُُ  َالعينينِ   يوانِ ، وما فيه منه شَ سِ النفْ   المرأةِ  يِ يَ دْ و َ  ْحيََْينِ الَّى و  فتينِ نين والشى ذُ وا
ُُ  نِ يْ تََ يَ واُلْ  جَّينِ والرِّ  واليدينِ  َِ الرجُ  يِ َؤتَ دُ و َُنْ  ففيهما  الَمْرَأةِ  يِ وإسكتَ  نِ يْ يََ ثََ نَْ وا
هما بينَ  زِ ، وفي الحاجِ  ِ يَ ا الدِّ ثَ َُّ  َُ  نِ يْ ِخرَ َمنْ ها، وفي الْ فُ صْ هما نِ دِ ، وفي أحَ  ُ يَ الدِّ 
 اليدينِ  ا، وفي أصاباِ هعُ بَُ رُ  فنٍ جَ  َِّ ، وفيَ  ُ يَ الدِّ  اُربع ِ  وفي اُجفانِ ، ُثهاَُّ  َُ 

عصاباِ  َِّ ،  جَّينِ الرِّ  الدي َ  َِّ   ، وفي ِ يَ الدِّ  رُ شْ عُ  َباٍ ِإصْ  وفيَ   رِ شْ عُ   ُ َُّ  َُ   ٍ ََّ مُ نْ أَ  َ
َِّ َمفصالنِ  ، واُبهافِ  ِ يَ الدِّ   .السنِّ   ِ يَ َدِ    ِ يَ الدِّ  رِ شْ عُ   ُ صْ نِ  ٍَ صِ َمفْ  ، وفيَ 

َه  َِّ فص  قُ ، والذوْ ، والشم  ، والبصرُ ، وهي: السماُ امَّ ه َ   ه يَ دِ   ٍ حاسى  : وفيَ 
ذا في الكالفِ  َِ  َو َِ  المشيِ  نفع ِ ، ومَ والعْ  ستمساكِ ا فِ ، وعدَ والنكاحِ  واَُ

َِّ أو الغائرِ  الب لِ  ، الرأسِ  َعرُ : شَ ، وهي ُ يَ الدِّ  اُربع ِ  ع رِ واحد من الش   ، وفيَ 
، وفي هُ  َجبُ مُ  رَ َْ سَ  تَ بَ فنَ  عادَ ، ف ن العينْينِ  ، وأهدا ِ نِ يْ بََ ، والحاجِ والَّحي ِ 
ه نِ يْ لعَ   َ ََّ المما ِ  الصحيحِ  عينَ  اُع رُ  اَ ََّ ، وإن قََ َامَّ ً    ُ يَ الدِّ  ع رِ اُ عينِ 

  ُ صْ نِ  اِ طَ قْ َُ ا يدِ  اِ طْ ، وفي قَ صاصَ وال قِ  َامَّ ه    ه يَ ًدا فعَّيه دِ مْ عَ  الصحيح ِ 
 َغيره.  الدي ِ 



3192 
 

  ُ يَ ففيه دِ  رِ والذََ  والَّسانِ  َاُن ِ   واحده  منه شي ه  ما في اُنسانِ   َ ََّ تَْ ن أَ مَ 
 .سِ النفْ 

 :لثانيا ية النفي كاملة، لص قط  اللسان، قط  القكر عليه  ية النفي كاملة، 

 وما فيه منه َشيواِن  

 .َالعينينِ  -0

ُُُذنين -2  وا

 والشىفتينِ  -3

 .والَّىْحيََْينِ  -4

 الل يني: العمث ان اللقان فيه ا اأآنان.

 .وَ ْدَيِي المرأةِ  -.

َِ و َُنْ  -4  .ُدَؤَتِي الرُج

 ملين ثول املرأ ، مكاحمه من الرجين.

 .واليدينِ  -:
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 .والرِّجَّينِ  -0

 .واُْلَيتََْينِ  -0

ثََيََْينِ  -01  .واُُنَْ

 .وإسكَتِي الَمْرَأةِ  -00

 .و ا الشفران، شفرا فرل املرأ 

 فهقه اأحو عشر شيئاا، ما حك ها  قاح:

يَُ ، وفي أَحِدهما ِنْصُفها   .ففيهما الدِّ

 فيها الوية، علل واحو منها حموف الوية. اها جىن علل االثنني

 الثال :

يَ ِ   .وفي اْلَمْنِخَرْيِن  ََُُّثَا الدِّ

قلنا اأحمف فيه ثالثة أشيال: املنخرين واهللاجي بينه ا، يقصح يف الروض: "أن 
املارن يش ين ثالثة أشيال، منخرين وحاجياا"  قا المثا ر أن  قه كلها  ا لة يف 

 .املارن

 هما  ََُُُّثها.وفي الحاِجِز بينَ  
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 الرابا:

َِّ َجفٍن رُبَُُعها  يَُ ، وفيَ   .وفي اُجفاِن اُربعِ  الدِّ

اأجفان،  قه  ة اأجفان الد يف العني، غي اأ واب، اأ واب من الشعصر، 
وآيأش حكم الشعصر، اأ واب غي اأجفان، عنوحما كين عني هلا جفن علصل 

 وجفن آفلة،  ارت أربعة.

 الخامس:

 .صابِا اليديِن الدي وفي أ 

 اها قط  اأ اب  كلها الوية كاملة

يَِ . َِّ ِإْصَبٍا ُعْشُر الدِّ  َعصابِا الرِّجَّيِن، وفيَ 

 عشر الوية. فيه كين ا   

يَ ِ  َِّ أَْنُمٍََّ   ََُُُّ  ُعْشِر الدِّ  .وفيَ 

 .ُنه فيه  ال  كين أالة ثليت عشر الوية؛ 

  ٍَ َِّ َمْفِص يَ ِ  واُبهاِف َمفصالِن، وفيَ   ِ  السنِّ.َِديَ  ِنْصُ  ُعْشِر الدِّ
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كقل   ية السن، يعا كم يطل  من ا بين  مخسة من ا بين،   احم قين ا،  ية 
املناف ، ف وأ أوالا بوية اهللصاو فقكر أربعة حصاو، كين واحو منها فيه الوية كاملة، 

 قاح:

امَّ ه  َِّ حاسىٍ  ِديَ هَ  َه: وفيَ   .فص

 ما  ة 

 .بصُر، والشم ، والذْوقُ وهي: السمُا، وال

 قه أرب  حصاو،   هكر  ية املناف  وكين منفعة... ا ن لص أن احمسان جىن علل 
شخص  فأه ب  عه، اأهن مصجص  ، لكن ما القل ه ب  الس  ، العني 
مصجص   لكن ه ب بور ا، اأحمف مصجص  لكن ه  د حاآة الشم، أو اللسان 

وية كاملة، لص أتلف الس   وال ور مصجص  لكن ه  د حاآة القول، ففيه ال
والشم والقول، كم  ية  أرب   يات، لص زا  عليها قط  يويه  ية  امسة، قط  

 لساحمه،  ية آا آة، يطل  عو   يات.

 ، هكر املونف جم صعة من املناف  أكن آ ة مناف ، قاح:الثاني: دي  المنافا

ذا في الكالفِ    .َو

 قور  علل الكالم فيه الوية كاملة.لص أن احمسان جىن علل شخص  ففقو ال
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  َِ  .والعْ

 أه ب عقله، الوية كاملة.

 .وَمنفعِ  المشيِ 

 جىن عليه جناية أقعوته، ما يس طي  أشة.

 َِ  .واَُ

  ار ما يس طي  يأكين.

 .والنكاحِ 

 ال يس طي  أام .

 .وعَدِف استمساِك الب ِل أو الغائرِ 

قه املناف ،  ال يس طي  أن أسكه،  جىن عليه جناية  ار بصله وغاحلطه مس طلهقاا، 
  ية كاملة. فيه كين واحو منها

، وهكر أ ا تسقط يف بعض الوصر، حم وأ    احم قين ا، الشعصر، هكر فيها أ الا
 أوالا باأ ين قاح:

يَ ُ  َِّ واحد من الش ع ِر اُربعِ  الدِّ  .وفيَ 
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 كين واحو من الشعصر اأربعة  ية كاملة، والشعصر اأربعة ما  ة 

 وهي: 

 َشَعُر الرأسِ  -0

 .والَّحي ِ  -2

 .والحاِجبََْينِ  -3

 .وأهداِ  العينْينِ  -4

 اأ واب قلنا علل طرف اأجفان.

 ين  قه اها جىن علل ا حمسان فأه ب هللي ه فيه الوية كاملة، اليصم الصاحو يق ب 
ي ه ففيها املقوص  اها أه ب هللفحيلق هللي ه ويوف  فلصو ك ان! اهلل املس عان، 

كن ان عا ت، جىن عليه فق  د الل ية يصم، يصمني، أآ صي، الوية كاملة، ل
 رجعد، فيها الوية أم تسقط  قاح املونف:

 .ف ن عاَد فَنَبَت َسََْر ُم َجُبهُ 

فال أب عليه شةل، واها كان أ ق شةل فإحمه ير ه، املقوص  أن أا عليها  ييت 
 هلل، تسقط الوية، قاح: عا ت اهلل و لصال تن د مر  أ رم، أما 
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امَّ ً  يَُ َ   .وفي عيِن اُع ِر الدِّ

يس فيو اال بصاحو ، فإها ُجا عليها،  ين فيها  ية  اأعصر عنوه عينان، لكن ما
امَّ "أوحموف  ية  قاح: الوية كاملة،  ال ، قالصا: لقض"في عين اُع ر الدي َ 

َ بعين  الو ابة؛ َّه  ُنه يحص ن قَّا عين اُع ر يتضمن إذها  البصرَ  ُو
،  ص يرم ملله ملين القل عنوه عينني، يف اا لة ا يحصَ بالعينيناُع ر م

 حاآة ال ور االحم فاي بالعني مصجص ، أليي كقل  

 نأحمه آيأش معنا ملالا مقطصي احوم اليوين،  ين مقطصي احوم اليوين ملين م، 
 يرم  عينيه يرم باللاحمية أم ال معينيه أم خي لف  م،ن ه  د احو مه  د احو
يف كلي من الوصر ال  بصاحو  (31:16:54) ن ه  د احوم يويهيرم، أما م، 

 .هلقا آُيفرل بعو قليين بينه او يس طي  أن يس فيو منها؛ 

املسألة الد بعو ا،  قه ااناية علل اأعصر قلنا الوية كاملة، جناية اأعصر علل 
 الو يهلل، ماها يقصح املؤلف 

عَّيه ِديَ ه  لَعْيِنه الصحيحِ  َعْمًدا ف وإن قَََََّا اُع ُر عيَن الصحيِح المما ََِّ َ  
 .َامَّ ه وال ِقصاصَ 

،  الة، شما فيها شةل متام  قا اأعصر ه ب لو يهلل، اأعصر  قا عينه الي ني
وه ب ا،   يهلل  فقل  عينه الي ىن، ا ن ما القل يل د )اأ ين(  يل د هلقا 
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هل ،  صز لهالو يهلل أن يق ص من  قا اأعصر ويأ ق عينه الي ىن، لكن ال أ
قا ،  قا جىن علل عني  ما أه ب ال ور،  ُنه حينوٍذ ال يتحَْ المما َّ ملاها  

أا علل العني يق ب ال ور كله، فلهقا حمقصح: ال قواص، اها كان ال قواص 
حمن قين ا، الوية، كم يأ ق من الوية  حموف الوية اأ ين أليي كقل   قاح: ال، 

 .يأ ق الوية كاملة

ُن هذا االنتْال إل  الدي  ه  في الحْيْ  بداًل عن ية كاملة  ملاها يأ ق الو
امَّ    م فيها الدي َ  إبْا  عين اُع ر وعدف الْصاص فيها، وإبْا  العينَ 

 ، وهلقا قاح املونف:ُن هذه عين اُع ر

امَّ ه وال ِقصاَص.  فعَّيه ِديَ هَ 

عني   ين قليين يفعني اأعصر، قلنا ق اا ن  قا أآقط من القواص، لص أحمنا أ قحم
ها يؤ ق الوية كاملة،  قا املقوص  من املسألة، حلاأعصر الوية كاملة، ف قابين ابقا

فعليه الوية كاملة وال قواص، و قا مرول عن مجاعة  من الو ابة، عن ع ر 
وعل ان، وال يُعرف هل ا والف؛ وأن القواص يفضة ا، اآ يفال مجي  ال ور، 

 و .و ص ااا أه ب بور عني  واح

 الحظ! ارج  ع ار  املونف:

 .وإن قَََََّا اُع ُر عيَن الصحيِح المما َََِّ  لَعْيِنه الصحيحِ  َعْمًدا
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ان قل  اأعصر عني الو يهلل  طأا ففيه الوية كاملة أم حموف   يكصن حكم اخلطأ
الوية  حموف الوية، ملاها حموف الوية  أن  قا ال أكن أن يقاح احمه مقابين ابقال 

 ، املسألة الد بعو ا:ال حَ أصاًل في الْصاص في عينهُنه  عينه؛

غيره. َُْقَطِا ِنْصُ  الديِ َ   وفي َقْطِا يِد ا

ا ن عنوحما اأقط ، له يٌو واحو ، اليو اللاحمية مقطصعة، فإها جىن شخٌص علل 
 قا اأقط  وقط  يوه، فهين فيها حموف الوية أم فيها الوية كاملة  فيها حموف 

كن اآ فا ته يف اهللقيقة  ص اآ فا ٌ  بنوف منفعة اليوين، ال أالوية؛ أحمه ح  
 أن حمقيسها علل مسألة اأعصر.

أن أعين ما تعل ناه حمافعاا،   قا ما ي علق هبقه املساحلين، وحمسأح اهلل 
وأن يكصن لصجهه  الواا، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه 

 أمجعني، واهلل و هلل رب العاملني.
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 أسوَّ 

َال  ين قصح أوليال الوم في ا  ون النفي يع م يف العفص أو ا  يار الوية أو : س
 القواص 

ال، اأ ين في ا  ون النفي الشخص اجملا عليه مصجص ، حة، فاخليار : ال  ا 
اليه  ص، ال ا، أولياحله، وال ا، ورث ه، مصجص ، ااا  ناك مق صح  قا  (املطال ة)

 الشخص.

َال  م الق ين لش ه الع و أو اخلطأ أو الع و أرل في ا  ون النفي :  ين تقسيس

 : ال أ رل، اهلل أعلم.  ا ال

آ  احم  اللهم و  وك، حمشهو أن ال اله اال أحمد، حمس  فرك وحم صب الي ، 
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس الثال  والست ن

ني، ته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركا
 و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو.

أن يفقهنا يف الوين، وأن يعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
 أما  عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه، 

 بعو.
ف ا زلنا م  شر  ك اب زا  املس قن  يف ا  وار املقن  يف الفقه، علل مق ب 

 ، ومجعنا به جنات النعيم،  مني.ا مام امل هين: أمحو بن حن ين 
وكنا قو و لنا يف  قا الك اب امل ارك ا، قسم اانايات من أقسام الفقه، وو لنا 

 ا، باب الشهال وكسر العمثام.
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 رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل اهلل و هلل
ا، وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا  وآلم وبارك علل حم ينا ى وا

 ولل سل ني يا رب العاملني.
 :قاح املونف 

ْسرِ  الشَِّ ا ِ  )با ُ   الِعظاِف( َو
 التي وهي الحارصُ ،: َعْشره  وهي" خاصىً ،  جهِ وال الرأسِ  في الُ ْرحُ : الشى ى ُ 
 وهي الدامعُ ، لدامي ُ ا البازَِل ُ   م ُتْدِميه، وال قَّياًل  َتُشْ ه: أي ال ََّْد، َتْحِرصُ 
َُ  التي  المتالِحَمُ ،  م َم،الَّح تََْبَضاُ  التي وهي الباِضَعُ ،  م الدُف، منها َيسي
 قشرةه  َعْظمِ ال وبينَ  بيَنها ما ، وهيالسِّْمَحاقُ   م الَّحِم، في الغائص ُ  وهي
َْدىرَ  ال الخْمسُ  فهذه رَقيْ ه،  ما ِ ، وهيالُمَ ضِّحَ  وفي ُحك م ه، بَ فيها، ُم
 الَعْظمَ  تََُ ضِّحُ  تيال وهي الهاِشَمُ ،  م أَْبِعَرٍة، وتَُْبِرزُه خمس ُ  العظم، تََُ ضِّحُ 
ََُِّّْ ،  م أبعرٍة، َعشرةُ  وفيها وتََْهِشُمه  وتََْهِشُمه لعْظمَ ا تََُ ضِّحُ  ما وهي اْلُمنََ
 َُ ُْ   ِعظاَمها. وتََنَْ
، من عشرَ  خمس َ  وفيها َِ ِب ُِ َِّ  وفي ا  َُّ ُ  َُ  والدامغ ِ  المعم م ِ  من واحدةٍ  َ
يَِ ، يَِ ،  ََُُّ ُ  ال ائف ِ  وفي الدِّ َُ  التي وهي الدِّ  اْلَ ْ ِ ، وفي نِ باط إل  َتِص
َِّ   الضََِّّاِ  ، ْينِ التَىْرقََُ تََ  من واحدةه  َو ا ََْسرِ  وفي بعيره  الساعدُ  وه  رعِ الذِّ
 ستْيًمام ذل  َجبََرَ  إذا والساقِ  والَفِخذِ  والَعُضِد، الزِّْندِ  لعْظَمي ال اماُ 
ْسرِ  اْلِ راحِ  من ذل  عدا وما بَعيراِن،  أن: اْلُحك م ُ و  ُحك م ه، ففيه الِعظافِ  وََ
َْ ىفَ  َْ ىفَ   م به، ِجناي َ  ال عبده  َعنه عَّيه اْلَمْ ِني يَُ  فما َبرَِئْت، قد به وهي يَُ
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 َ َْ ِْيم ِ  من نََ َُ  فَّه ال يِ ، من ِنسبِته ِمث  ِستِّينَ  َسَّيًما عبًدا ِقيمُته َان َعن الدِّ
ٍَّ  في لحك م ُ ا تك نَ  أن إال ِديَِته، ُسُدسُ  ففيه َخمسينَ  بالِ ناي ِ  وِقيمُته  َمَح

َْدىرٍ  له َُّغُ  فال ُم َْدىرَ  بها يََبَْ  .اْلُم
 ال  صيب ك ا  ا ٌر منه فيه شقان:   قا
هي ال راح في الرأس وفي ال جه  الشق اأوح:  ص الشهال، والشهال:  -

 .َما سيعتي

 والشق اللان:  ص كسصر العمثام. -

 ُ ْرحُ ال: "الشى ى ُ أوالا بالشهال، فعرف الشهة بقصله:  ف وأ املونف 
 .خاصىً " وال جهِ  الرأسِ  في

م ضعين من ال سم ال  ال  لهما، هما: ال جه،  هي ال رح فياهاا الشهة: 
 ، أما بقية اارا  فال يطلق عليها لفظ الشهال.أو الرأس

" "وهيبقصله:  ما  ة الشهال  الشهال عشٌر هكر ا املونف   .َعْشره
 : حم وأ  ،يعني ال راح التي تك ن في الرأس أو في ال جه عشرةعشر شهال 

لو ر ، أقين شةل يف اار  ماها  أن يشق اافيها بال تيب، أقلها وأ حما ا أن أ
 فقط.

 ."الحارصُ "قاح املونف أوهلا: 
 ما  ة اهللار ة    

 ُتْدِميه". وال قَّياًل  َتُشْ ه: أي ال ََّْد، َتْحِرصُ  "التي
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 م منها،  ، يعا تشق االو فقط، ليطل ال ََّْد" َتْحِرصُ  "التي قه  ة اهللار ة: 
 ما يف  م،  قه  ة اهللار ة.

يأش بعو قليين أن  قه اهللار ة فيها حكصمة، ليي فيها مقور،  ين فيها يعم  آ
فيها بعيان  حمقصح: ليي فيها تقوير، وااا فيها حكصمة، وآ أش اهللكصمة أن يقور 

 اجملا عليه ق ين ااناية،   يقور بعو ااناية، كأحمه ع و، حمف ض أحمه ع و.
والمل، قاح:  اناية عن حاله بعو اانايةالنس ة املئصية الد   لف من حاله ق ين ا

 : ا ينقص من قي  ه واحو يف املاحلة، ملالا واهلل  قا ينقص من قي  ه، لص كان ع وا
أفرض مليصن،  ار تسعة ماحلة ألف، يوي واحو،  ار تسعة ماحلة وتسعني ألف، 

  ار واحو يف املاحلة  هلل أم ال  واحو يف املاحلة.
 الوية، يعا له بعي.فنقصح: له واحو يف املاحلة من 

 أوهلا: اهللار ة. 
 البازَِلُ ". قال الثاني: " م

 ما  ة ال ازلة  هكر هلا ثالثة أ ال، قاح: ال ازلة.
 الدامعُ ". الدامي ُ  البازَِلُ : وهي " م

ف من الدما ُن الد، و يد  امعةا؛ لخرو  الدفالوامية والوامعة،  يد  امية؛ 
، جرٌ  يسٌي خيرل كالوم ،  قا  ص يلعبعا ، ما  ص جر ، ييخر  يسيًرا

 املقوص .
َُ  التي قال )عرفها(: "وهي  الدُف". منها َيسي
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اهاا املرت ة اللاحمية، عنوحما رقم واحو: ُجر  فُشق جلوه ومل خيرل  م، واحو احمشق 
 االو و رل منه  م،  قه اللاحمية، و ة ماها  ال ازلة، أو الوامعة، أو الوامية.

أيضاا فيها حكصمة، أو مخسة  قه، اخل سة اأو، كلها حكصمة،  اللاليت، و قه
 ما فيها مقور.
 الَّحَم". تََْبَضاُ  التي وهي الباِضَعُ ، الثال : " م

الد ت ض  الل م، يعا احم هينا من االو واحمشق، وطل   م، و  لد علل الل م 
طعه يعني تبضا الَّحم أي تْفشقد شيئاا من الل م، ماها تس ل  ال العة: 

 .وتشْه
 المتالِحَمُ ". الرابع : " م

امل المحة أجاركم اهلل،  قه ما فقط شقد الل م، ال  قه غا د، و  لد يف 
 الل م زيا   علل قطعة.

 ط عاا  قه اارا  كلها العشر  تطلق علل الشهة يف الرأو، أو يف الصجه.
 السِّْمَحاُق". الخامس : " م

وشقد الل م، وغا د فيه ح    الس  ال  قه تعوت االو، وطلعد  م،
 كا ت توين ا، العمثم، لكنها مل توين، بينها وبني العمثم ماها 

 رَقيْ ه". قشرةه  الَعْظمِ  وبينَ  بيَنها ما قال المصن : "وهي
، فس يد ،  قه القشر  الرقيقة تس ل الس  ال"رَقيْ ه  قشرةه  الَعْظمِ  وبينَ  "بيَنها

 حكم  قه اخل سة ااراحة باآم  قه القشر  الرقيقة، ما 
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َْدىرَ  ال الخْمسُ  "فهذه  ُحك م ه". بَ فيها، ُم
ليي فيها مقور، وااا فيها حكصمة، حمأش ا،  قا الشخص حمقصح:  قا لص قورحماه 
ق ين ااناية، قالصا: أيب مليصن، قورحماه بعو ااناية، قالصا: أيب تسعة ماحلة 

 غلط، ااا الوية وتسعني ألف،  ارت الوية كم  عشر   الف لاير،  هلل  ال
، له عشر الوية.  واحو باملاحلة من الوية، فله بعٌي ملالا

 الُمَ ضَِّحِ ". السادس من الش ا : "وفي
املصل ة،  قه املصل ة، ط عاا حنن ماشيني ا ن بال تيب، كين مر  تش و ااراحة، 

د لالسا آة  قه، حنن قو و لنا ا، أين ا ن  ا، القشر ، ال تعوت القشر  وو 
 ا، العمثم.

 وتَُْبِرزُه". العظم، تََُ ضِّحُ  ما قال المصن : "وهي
صح يف ، عنوك ماها يق"ما ت ضح الَّحم" قا  ص تفسي ا، ويف أكلر حمسخ اليا : 

 اهلامش  أقرأ لنا اهلامش.
 )في أل ، وبا ، وجيم الَّحم(.

 ،  قا أكلر حمسخ اليا ، و ة الد شر  عليها ال هصش."الَّحم"

، قاح:  كقا يف  طه، والوصاب الَّحَم" تََُ ضِّحُ  ما "وهي  قاح ال هصش
 العمثم.

، وليي ا  يار ملالا للقصح ال، آ ق قلم، فهة  ال ش  يف  قا، يعا  ص آ ق قلم 
 الد تعوت الس  ال وو لد ا، العمثم،  قه  ة املصل ة.
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 من  نا حم وأ يف مقور، املصل ة فيها مخي من ا بين.
 أَْبِعَرٍة". "خمس ُ 

 يها مخسة أبعر ، مخي من ا بين، الد بعو ا أشو منها.ف
 الهاِشَمُ ". السابع : " م

قو و لنا ا، العمثم، ماها يوي بعو الص صح للعمث ة  تنكسر العمث ة؛ وهلقا 
 ، ما  ة  "الهاِشَم ُ   م"قاح: 
 الَعْظَم". تََُ ضِّحُ  التي "وهي

يو علل مثم،  قه تي تصلهلل العمثم  قه تش ك م  املصل ة، املصل ة تصلهلل الع
 املصل ة. 
 ."وتََْهِشُمه"بأحمه قاح: 

 ، كم فيها  ز  مخسة، ففيها عشر  أبعر .يعني تكسر العظم: وتََْهِشُمه""
 أبعرٍة". َعشرةُ  "وفيها

، ما بعو ا، ماها تكصن اللامنة  ماها بعو كسر عشرة من اُبَ: "أبعرةٍ  َعشرةُ "
ه، ما فقط أحمكسر، وحمُقين من العمثم  ماها يكصن باقة  قاح: تنقله من مكاحم

 مكاحمه.
ََُِّّْ ، قال: " م  تََُ ضُِّح وتهشم". ما وهي اْلُمنََ

  قه تصلهلل )مصل ة(،  شم، و لنا للهاكة، ال تييو.
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َُ قاح:  ُْ  .ِعظاَمها" "وتََنَْ
 وتنقين العمثم من مكاحمه، فهقه ز  عليها مخي من ا بين زيا  ، يوي كم  

". من عشرَ  خمس َ  قال المصن : "وفيها َِ ِب ُِ  ا
  قه و لنا للهراحة كم رقم  قه  واحمية، حنن قلنا عشر، ا ن رقم تسعة ما  ة 

َِّ  "وفي  .والدامغِ " المعم م ِ  من واحدةٍ  َ
ذل  ل: أجارك اهلل، قو كسرت العمثم، وحمقل ه، و  لد ا، أم الوماغ؛ المعم م 

ملأمصمة، ، ما   لد، قالصا: توين ا، جلو  الوماغ،  قه  ة اسميت معم م 
 العاشر  أ ر واحو . 

يَِ " " ََُُّ ُ   .الدِّ

 قه ما  ص فقط و لد ا، جلو  الوماغ، ا  قد القشر  وو لد  الدامغ :
 ا، الوماغ.

 قه املأمصمة، و قه الوام ة، ك ا فيها  فيه ا ثليت الوية، يعا  قه فيها ثليت 
ليت الوية، أيضاا يف ثالوية: املأمصمة والوام ة، كال ا فيه ثليت الوية، وفيه شةل 

لكنه ليي من الشهال،  لونا الشهال عشر ، يف شةل   ر ليي من الشهال 
 ما  ص 
يَِ ".  ََُُّ ُ  ال ائف ِ  "وفي  الدِّ

 اااحلفة الد توين ا، ماها 
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َُ  التي "وهيقاح:   .اْلَ ْ ِ " باطنِ  إل  َتِص
ل ، فهقه حنص ها، باطن ااصف ملين الوور، أو ال طن، أو امللاحمة، أو الرحل ني، و 

  ة اااحلفة.
و ين  ة من الشهال  ال  لونا الشهال عشر ، ا ن جئنا ا، بقية ااسم، 

 وهبقا احم هينا من ااراحات.
سر العظاف انتَْ المصن   بعضه فيه  : هكر املونف إل َ 

 بعٌي، وبعضه فيه بعيان، أما القل فيه بعي فهص فيه أمران.
َِّ  الضََِّّاِ  قال: "وفي ". التَىْرقََُ تََْينِ  من واحدةه  َو  بعيره

ل ، اأشهر يف الل ة، ويف ل  نا حنن، حنن  ل ، أو الضَّل ، ل  نا، اأشهر: الضه الضه
ل  أو لَّل ، مجعه: للصي وألالي. ل ، و ة ل ة، له  ما حمقصح اال: له

 ، اها احمكسر  قا الضل ،وه  العظم الذي يك ن في ال نبالضل  اها احمكسر: 
، اها كسر واحواا من  قه األالي، ففيه يعني الْف  الصدريو ص الضل : 

 بعي.
 اها ُجم، وعا  ك ا كان، أما اها مل ينهم ففيه حكصمة. طبًعا شرط ذل :

ْسرِ  قال المصن : "وفي  الذِّارِع". ََ
ذي يحير هي العظم اليف الضل ، وكقل  يف كين واحو  من ال قصتني، ال قص : 

ا  ك ا كان،  ص العمثم مس وير حصح العنق من الن ر، ، اه كقل  اها عبالعنَ
 ي وأ من الن ر ا، الك ف.
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ين ، ليي معىن االآ قامة يعا أحمه يكصن بشك"مستْيًما"ط عاا قصهلم آيأش: 
انمس قيم،  ماَ   ،  قا القل فيه بعي الضل  وال قص . إنما أن يع دَ 

 هكر أربعة أشيال. ما فيه بعيران:
 والَفِخذِ  ُضِد،والعَ  الزِّْندِ  لعْظَمي ال اماُ  الساعدُ  وه  الذِّارعِ  ََْسرِ  "وفيقاح: 

 .بَعيراِن" مستْيًما ذل  َجبََرَ  إذا والساقِ 
عو ل اأربعة أشيال، ا ن حنن قلنا:  ة أربعة أشيال فيها بعيان، من يعو  قه 

 اأربعة 
 القراي. اُول: -

 الفخق. الثاني: -

 السال. الثال : -

 العضو. الرابا: -

كلٌي من النسخ مشص يف عالمات ال قيم يف  قه الع ار  علل الن ص ا ش، قالصا: 
 الزِّْندِ  لعْظَمي ال اماُ  الساعدُ  "وه  ،   ف  صا شرطة،الذِّارِع" ََْسرِ  "وفي

 ، وقفلصا الشرطة بعو العضو،  قا غي   يهلل.والَعُضِد"

 ل اماُ ا الساعدُ  وه " ، تف هلل الشرطة،الذِّارِع" ََْسرِ  "وفي ااا الو يهلل:
 ، يف كين يو  زحموان.الزِّْنِد" لعْظَمي

ا ن تعرفصن الكرآصي، وعمثم حميين ا هبام، كصٌي، وما يليه خلنوره الكرآصي، الكصي 
 والكرآصي كين واحو منهم يطل  علل زحمو. 
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لص تشصف أحمد الوصر املوصر  للهسم، ترم يوك  قه فيها عمث ني، عمثم  نا، 
 هللم،  قان العمث ان  ا اليحموان.وعمثم  نا، ويف النوف 

، يعا الساعو يش  ين علل زحموين، ه  ال اما لعظمي الزندما  ص الساعو  
 فقط.  الزِّْنِد" لعْظَمي ال اماُ  الساعدُ  "وه فكل ة الساعو، قاح: 

 دِ الزِّنْ  لعْظَمي ال اماُ  الساعدُ  "وه أما ما وق  يف كلي من حمسخ اليا : 
ةٌل   ر،  الص  لونا  قا الساعو، تطل  بعو هل  ، ال العضو شوالَعُضِد"
 العضو.

)الساعد ال اما لعظمي الزند هذا،  م العضد،  م بعد ذل  الفخذ، والساق، 
ب ، وبعده الساق(.  والفخذ إل  الَر

 عيان.ففيه ب فكَ واحٍد من هذه العظاف إذا َُسر،  م ُجبر وعاد مستْيًما:

 فيه حكصمة.ف إذا لم ُي بر، ولم يعد مستْيًما:
  قه اهاا  ارت أربعة ما  ة 

 القراي. -

 والعضو. -

 والفخق. -

 والسال. -

 والَعُضِد". الزِّْندِ  لعْظَمي ال اماُ  الساعدُ  وه  الذِّارعِ  ََْسرِ  "وفي
 هذه العضد. -2
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 "والَفِخِذ". -3
 بَعيراِن". مستْيًما ذل  َجبََرَ  إذا "والساقِ  -4

 تعص  علل السال فقط  ال، )تعص  علل ،  قه الكل ةمستْيًما" ذل  َجبََرَ  "إذا
السال، والفخق، والعضو، والقراي، وال قصتني، والضل (، كين  قه ُيش ط فيها 

 . مستْيًما" ذل  َجبََرَ  "إذا اها عا ت،
 وأما اها مل ُأم هل  مس قي اا: ففيه حكصمة.

ا، بيان اهللكصمة، ما  ة اهللكصمة  وم  جتب    احم قين املونف 
  وم  حمقصح: ان ااراحة أو الكسر  أو حنصه فيه حكصمة   قا القل اهللكصمة

 يقكره املونف.
ْسرِ  اْلِ راحِ  من ذل  عدا قال: "وما  ُحك م ه". ففيه الِعظافِ  وََ

، عو ل ما عوا ماها  ما عوا: )املصل ة، واهلاكة، واملنقلة، "ما عدا ذل " 
و، صتني، والساعو أو القراي، والعضواملأمصمة، والوام ة، واااحلفة، والضل ، وال ق

 والفخق، والسال(.
ما عوا  قه فيها مقور، عرفناه  هلل أم ال  فيها مقورات، ما عوا هل  من 

 اارا ، وكسر العمثام القل ليي فيها مقور. 

، وبعضها عن الو ابة ط عاا  قه ال قويرات بعضها عن الن  
 من الو ابة:  ، وأ قوا هبا؛ أن ملين  قا ال قوير القل ير 
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 اما أن يكصن باج ها  م، وقصح الو ايب يف املساحلين االج ها ية ُحهة. -

، و قا أو ال يكصن باج ها  م، فيكصن تصقيفاا من الن   -
 ال ش  فيه.

الد ور  فيها املقور: حمرج  فيها ا، اهللكصمة، ما  ة  ما عوا  قه اأشيال
 اهللكصمة  شرحنا ا لكن حمعيو ا.

َْ ىفَ  أن: ْلُحك م ُ "واقاح املونف:   .به" ِجناي َ  ال عبده  َعنه عَّيه اْلَمْ ِني يَُ

 أن حمأش باجملا عليه، فنقصمه علل أحمه ع و ق ين ااناية، هذه الخط ة اُول :
 تعا،  قا اجملا عليه.

افرض ااناية غي مصجص  ، لص كان ع و كم ي اي  قالصا: يُ اي مبليصن، ) قا 
 ن(.آهين عنوك يف الوف  مليص 

َْ ىفَ  " م الخط ة الثاني :  .َبرَِئْت" قد به وهي يَُ

  يقصم بعو ااناية والُمل، يعا  قا الرجين  ار له  ام ة، وال   ال، وال كقا، 
و لد ا، القشر  ق ين العمثم، لص جئد ت يعه هبقا الشكين أكن ما أحو يش يه؛ 

رأ حمقصح: تعالصا أ، فإن بأحمه أكن أصت علل طصح واهلل أعلم، لكن حمن مثر ح  يم 
، وطابد أمصره، كم يسصم  قاح: واهلل يسصم  بعو ما ُعلىل، وشفاه اهلل

بواح املليصن ملالا تسعة ماحلة وواحمني ألف،  قه اخلطص  اللاحمية )أك ب تسعة ماحلة 
 وواحمني ألف(.
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َْ َ  "فما ِْيمِ ". من نََ  ال

 ق  حمعطيه عشرين كم القل حمقص من القي ة  عشرين ألف من مليصن، ماها حمأ
 ألف، أم ماها حمعطيه 

َُ  "فَّهقاح:  يِ " من ِنسبِته ِمث  .الدِّ

ة له ملين حمس  ه، حمس ة عشرين من املليصن كم  اثنني يف املاحلة، اهاا له اثنني يف املاحل
 من الوية.

َُ  "فَّهقاح:  يِ " من ِنسبِته ِمث كصن ، قو يكصن أكلر من عشرين ألف، وقو يالدِّ
 قا ملالا يسصم له ثالثني مليصن، والفرل بينهم ملالا مليصن، و  أقين، يعا قو يكصن

كن تقري اا ثالثة يف املاحلة تقري اا، لكن اللالثة يف املاحلة  قه م لغ ك ي )مليصن(، ل
  ين حمعطيه مليصن، وال حمعطيه ثالثة يف املاحلة من الوية  ثالثة يف املاحلة من الوية.

 .َن"ِستِّي َسَّيًما عبًدا ِقيمُته َان "َعنملين املؤلف أعطاك ملاح، قاح: 

يعا لص قورحما أن  قا الرجين قي  ه آليم آ ني مليصن، حنن زو حما مليصن من 
 عنوحما، وقي  ه بااناية والمل كم 

 َخمسيَن". بالِ ناي ِ  "وِقيمُته

 .ِديَِته" ُسُدسُ  "ففيهكم له  
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لنال، أحمه قاح آ له آوو الوية يف  قه اهللالة،   اآ لىن املؤلف اآ لنال من اال
ْسرِ  اْلِ راحِ  من ذل  عدا "وماأوح:  ه ، لكن فيُحك م ه" ففيه الِعظافِ  وََ

 اآ لنال و ص:

ٍَّ  في الحك م ُ  تك نَ  أن "إال َْدىرٍ  له َمَح َُّغُ  فال ُم  َْدىَر".اْلمُ  بها يََبَْ

لص شممىل ا حمسممان شممهةا أقين من املصلمم ة، قلنا: فيه حكصمة أم ال   مثال ذل :
كم فيها  مخسممممممممممة يف املاحلة من الوية، مخي من ا بين، جئنا وقورحماه،   املصلمممممممممم ة

قلنا: واهلل  قا الرجين، املرأ  أحياحماا، قو تكصن ملالا مجيلة، ف ومممممممممماب بشممممممممممهة يف 
 الصجه ف ؤثر عليها، ف  شصه.

ممكن ملالا لص فرلنا أحمه كاحمد قورحما ا أمة، قالصا: قي  ها مليصن،  يْ ل ل :
ل، ماها  ارت قي  ها   ارت قي  ها مخسة ماحلة ألف لص بعو  قه ااناية والم 

قورحما ا، كم هلا من الوية  مخسة ماحلة ألف من مليصن، هلا حموف الوية،  قا 
 اأ ين.

ُن الم ضح  التي هي أشد من هذه ال راح ، ال ليي هلا حموف الوية؛  نْ ل:
أقول  يه، اهاا اها كاحمد يف ىين هلا مقور، حمعطليس فيها إل  خمس من اُبَ

 شةل، ال حم عوم املقور، أو ال حم لغ املقور.

انت "في ٍَّ  قال: ف نَ  َْدىرٍ  له َمَح َُّغُ  فال ُم َْدىَر". بها يََبَْ  اْلُم
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ال أصز أن توين  قه ااراحة، الد  ة أقين من املصل ة، أن يكصن  نْ ل:
،  قا ُنها أقَ منهاالصاجب فيها أكلر من املصل ة، أو ملين املصل ة؛ 

 ص  ب ل  املسألة.املقو
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  َتْحِمَُّه( وما العاِقََّ ِ  )با ُ ا، مسألة:    احمقين املونف 

 حاضُرهم بعيُدهم،و  َقريُبهم والَ الِ ، النىَسبِ  من ََّ هم َعَصَباتُه اُنسانِ  عاِقَّ ُ 
ََ  وال َنَسِبه، َعُم َديْ  حت  وغائُبهم، ْْ ٍَ  عَّ  َع  وال فْيرٍ  وال َكَّى ٍ مُ  وغيرِ  رَقي

َُ  وال ال اِني، لِدينِ  ُمخاِل ٍ  وال أُنث   وال َعْبًدا وال اَمْحضً  َعْمًدا العاقَّ ُ  َتْحِم
ْقه لم اعترافًا وال ُصًَّْحا يَ ِ  دون ما وال به، ُتَصدِّ  .التامى ِ  الدِّ

 أن الق ين )اما ع و، أو  طأ، أو ش ه ع و(.وقد سبَ معنا في أن اع الْتَ: 

وأما اخلطأ وش ه الع و: فالوية علل العاقين،  وأن ق ين الع و: الوية علل ااان،
 أما ما  ة العاقلة، وما أحكامه   قا ال اب عقو لقل .

  ْحِمَُّه(تَ  وما العاِقََّ ِ  )با ُ )أوح شةل بني من  م العاقلة(، قاح:  قاح 

 وبعيُدهم، َقريُبهم والَ الِ ، النىَسبِ  من ََّ هم َعَصَباتُه اُنسانِ  "عاِقَّ ُ 
 َنَسِبه" َعُم َديْ  حت  ائُبهم،وغ حاضُرهم

اهاا عاقلة ا حمسان  م عو اته، ويقيو  قا بالقكصر، هكصر عو اته ك ا قيوه يف 
 الرولة ويف غيه، اهاا العاقلة  م هكصر العو ات.

 ين  قا املقوص  به العو ة من النسب، أم العو ة من الصالل  قاح: النسب 
 والصالل.
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ا ة كأبنال الع صمة، أم ح  لص كان ابن عم، يع ين خي ص اهللكم بالعاقلة القري 
 ابن من جوه الراب   قاح: ال، قري هم وبعيو م.

  ين خي ص هل  باهللالر، أم يعم اهللالر وال احلب  قاح: حالر م وغاحل هم.

 َنَسِبه". َعُم َديْ   م قال: "حت 

 لصن، فهؤالل كلهم  ا هم اآلبا  وإن عَّ ، هم اُص ل والفروعفع ص  النسب: 
يف العو ات،  ا لصن يف العاقلة، لكن ا مام يصزي عليهم  سب تقويره، فقو 

 يفرض علل القريب أكلر من ال عيو، وقو يفرض علل ال ا أكلر من الفقي.

 الفقي ليي عليه عقين؛ لكنه قو يفرض علل القريب أكلر من ال عيو.

جم صعة ك ي ،  ل ص املقوص   نا علل قصهلم: تف يد اخلساحلر،  قا لص قس  ها عل
، فلقل  قالصا: قري هم وبعيو م،  أكن يطل  كين واحو ي   ين مخسة لاير ملالا

 ح  يُعلم، يف قور معني ال يعلم بعو هل  القرابة، وي صقف فيه.

ََ  "وال ْْ " عَّ  َع ٍَ  .رَقي

  اآلن هذه المسعل : من يسْر عَّيه المشاَر  ما العاقَّ  

 مخسة أ ناف: هكر املونف 

ََ  قال: "والاُول:  - ْْ ". عَّ  َع ٍَ  رَقي
  ص الع و، فالع و ال أل ، فال أكن أن حُي ين شيئاا مالياا. 
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 ُمَكَّىٍ ". الثاني: "وغيرِ  -
 كالو ي واجملنصن.

 فْيٍر". الثال : "وال -
 .ُنه يحتا  إل  أن يُ اس ، وال يُطَّب منه أن ي اسي غيرهالفقي؛ 

 أُنث ". الرابا: "وال -
 ا يف اأوح: ان املقوص  هكصر العو ات.اأحملل؛ أحمنا قلن

 ال اِني". لِدينِ  ُمخاِل ٍ  الخامس: "وال -
اها كان ااان مسل اا؛ فال عقين، ال يعقين الكافر لل سلم، ال يكصن عاقل ه اال 

 أ ين  ينه.

ا، ما ال ت   له العاقلة، اأ ين أن العاقلة ال ت   ين    احم قين املونف 
 ، أما ق ين الع و فال ت   له العاقلة، لكن أيضاا  ناكاال ق ين اخلطأ أو ش ه الع و

هكر مخسة أشيال  أشيال أ رم ح  يف اخلطأ ال ت   لها العاقلة، املؤلف 
 ال ت   لها عاقلة، ما  ة  

َُ  "وال  َمْحًضا". َعْمًدا العاقَّ ُ  َتْحِم

و أالع و اثض، و قا والهلل؛ أن ق ين الع و الوية فيه ان طُل د الوية،  اُول:
 وج د الوية، فالوية فيه علل ااان، ال ت   ين العاقلة منه شيئاا.

 لعاقلة.، فإن ش ه الع و ت   له اليخر  شبه العمد  "َمْحًضا َعْمًدا"وملاها قاح: 
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 َعْبًدا". الثاني: "وال

يعا لص كاحمد ااناية علل ع و ؛ فوي ه قي  ه، فشأحمه شأن ل ان امل لفات اأ رم 
 اقلة.ال ت   لها الع

 ُصًَّْحا". الثال : "وال

 ،  قا الرجين أُ م بأحمه  صالمراد الصَّح عَّ  إنكارما معىن الولهلل  الولهلل: 
القل ق ين زيواا  طأا، قاح: ال ما  ص   يهلل، رفعصا أمره لل  ك ة، قاح: تعا، 
يا أوليال الوم، أحما أتواحل معكم بوف  الوية، أو أتواحل معكم بوف  حموف الوية، 

 ن اثاكم، ومن املشاكين؛ ف واهللصا علل هل . واتركصحما م

من القل ي   ين  قه الوية الد ُ ل صا عليها العاقلة، أم ااان  ااان، ال 
،  ص ،  ا ةا أحمه  ص ينكر أ الا ُن هذا صَّحه بينه، وبينهمت   لها العاقلة؛ 

 ال يقر أحمه ق ين  طأ،  ص ينكر.

ْقه لم اعترافًا الرابا: "وال  .به" ُتَصدِّ

و رجين ميد، جال شخص وقاح:  ص، الشخص  قا قاح عن حمفسه: أحمه  ص  وجه
، و ص القل ق له  طأا، فالعاقلة  القل ق له، وأحمه ق له  طأ،  ومه بالسيار  ملالا
قالد: ال ما  ص   يهلل، حنن ما حمووقه،  قا رجين غي مؤمتن عنوحما، ا ن  قا 

 الرجين ي كلم.
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هٌة قا رٌ  علل املقر، ال أكن أن حن ين ال ي ا قرار ح قاعدة دائًما في اُقرار:
 شيئاا  قرار املقر، املقر  ص ي   ين، ال عقر ملن أقر، لكنه ال حي ين غيه.

 فهقا الرجين العاقلة اها مل تووقه؛ ال أكن أن حن لهم شيئاا.

يَ ِ  دون  َّ  ما الخامس: "وال  التامىِ ". الدِّ

م من اُبَ  بين، ما معىن الوية ال امة  ماحلة من ا بين، ماحلة من ا  الدي  التام َ 
 الد  ة  ية اهللر املسلم القكر،  قا  ص الوية ال امة.

 فإ ا علل النوف. أما دي  المرأة:

 ما معن  هذا الكالف  

 رجيٌن قط  ا  عه كم فيه من الوية  عشر الوية. -
 قا القل قط  ا     قطعه  طأا، ي   ين  ص أم عاقل ه   ص القل  -

 .ُن هذا دون  َّ  الدي ي   ين؛ 
 قط  ا  عني  طمأا، من ي   ين   ص القل ي   ين. -
 قط  ثالث أ اب   طأا، من القل ي   ين   ص القل ي   ين. -
لة ال ، ان العاقُن هذا زاد عَّ   َّ  الدي قط  أرب  أ اب   العاقلة؛  -

 ت   ين ما  ون ثليت الوية.
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احلين الكرام؛ أكلر املس ا، فوين، وباملناآ ة أيها ا  ص    احم قين املونف 
امل علقة بالويات م نا ا علل ال صقيف؛ وهلقا يف بعض املساحلين لص جئد اليها من 

 جهة القياو، ال تس قيم، ليسد ماشية علل القصاعو، ااا  ة تصقيف.

قضية ملالا  ية املرأ  علل النوف من  ية الرجين في ا زا  عن ثليت الوية؛  مثَ:
   ، كم بعي فيه  عشر  من ا بين، ا  عني  عشرين، وهلقا لص ُقط  من املرأ  ا

 ثالثة  ثالثني، أربعة  عشرين.

 ين  قا مق ضل القياو والقصاعو  ال ليي مق ضل القياو، وال مق ضل القصاعو، 
 لكنه تصقيف. 

، قاح له رجين: زا ت موي  ها، فقلد وك ا ُآئين عنه آعيو بن املسيب 
  ي ها، قاح:  قه السنة يا ابن أ ة.

ففة بعض املساحلين  ة تصقيفية، ال يس طي  أحو يقصح: ملاها  حمقصح: ال حمورل 
 ملاها،  كقا جالحما، واهلل أعلم.

 .بمعن  أنها ال يدخَّها االجتهادتصقيفية: 

 ، أو عن الو ابة، ال بو من  قا.حمعم مروية، اما عن الن  

َ قال:  ل التابعي:وق  ) قه الُسنة يا ابن أ ة(،  قال سعيد ابن المسيب لما ُسو
 ) قه الُسنة(،  قا له حكم اهللوييت املرآين، واهلل أعلم.
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َه ) ََ  َمن :(فص  . الَكفىارَةُ  عَّيهف َتَسب ًبا أو ُمباشَرةً  خطعً  ُمَحرىَم ً  نفًسا قَََت

ََْساَمِ ( )با ُ   ال

َِ  َدْعَ   في ُمَكرىرَةه  أَيمانه  وهي ْت  داوةُ العَ  وهي ُث،الَّى َ  َشْرِطها ومن َمعص ٍف، قََ
َِ  الظاهرةُ  َُ  عَّيه د ِعيَ ا فَمن بالثعِر، بعًضا بعُضها َيْطَُّبُ  التي َالْباِئ  من الْْت

 الدِف، َورَ َ ِ  نم الرجالِ  بعيمانِ  ويَُْبَدأُ  وبَُرَِّئ، واحدةً  يميًنا َحََّ َ  َلَ ثٍ  غيرِ 
ََ  ف ن َيميًنا، خمسينَ  فَيْحَِّف ن  عَّيه َع اْلُمدى  َحََّ َ  نسا ً  َان ا أو ال ر  ُ  َنَك
 .وبَُرِّئَ  يميًنا خمسينَ 

َه ) ََ  َمن :(فص  .ُمَحرىَم ً  نفًسا قَََت

  قا الفوين يف كفار  الق ين، وكفار  الق ين ال جتب يف ق ين الع و، ااا جتب يف ق ين
 ما شروطها  وما أحكامها اخلطأ، وق ين ش ه الع و، 

  ور.بوأ أوالا بشروطها، و قا الفوين يف شروط كفار  الق ين، و ص باٌب و

ََ  قال: "َمن َت  ُمَحرىَمً ". نفًسا قََ

ية ق ين النفي، فهين جتب الكفار  الق ين يف اانا إًذا أول شرط ل ج   الكفارة:
 .ُنه شرط أن يك ن قتاًل لَّنفسعلل ما  ون النفي  ال؛ 

ا، أو زاحمياا ىوناا؛ فإحمه  الثاني: أن تكصن النفي ىرمة، ف ن ق ين حربياا، أو مرتوا
ا، أو ق ين ال كفار  ف : ق ين مرتوا يه، وقو هكرحما ان ملين  قه املساحلين، ملا حمقصح ملالا
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ز، علل ا مام، ال أص  وا ف  الاتزاحمياا ىون، ليي معنا ا جصاز فعين هل ، 
 لكن املقوص  يف ترتيب أحكام القواص، أو حنصه عليه.

 الثال : "خطًع".

 أن يكصن الق ين  طأا، ز  عليها: أو ش ه ع و.

 ُمباشَرًة".الرابا: "

 ُمباشَرةً "أن يكصن للشخص  قا أثٌر يف الق ين، اما بامل اشر ، أو ال س ب، قاح: 
 ،  قه أرب  شروط، ما حكم من اج  عد فيه  قه الشروط َتَسب ًبا" أو

ٍَ  "أو  الَكفىارَُة". فعَّيه َتَسب ًبا بغير ح

ين شخواا   قه ما عنوحما يف النسخة، لكن زيو ب ي حق، خيرل من ق "بغير حَ"
 عَّيه"ف ق، كالقل يق ين الشخص قوا اا، فإن  قا ال كفار  عليه، قاح: 

الكفار ، ما  ة الكفار   ع ق رق ة، فإن مل  ، ومل ي ني املونف الَكفىارَُة"
أو، فويام شهرين م  ابعني، وليي فيها اطعام، وط عاا ُيش ط أن تكصن مؤمنة 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿بنص القر ن: 

 ، وليي فيها اطعام.[25]النساء/   (ڈ ڈ
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   احم قين املونف ا، )باب القسامة(.

ََْساَمِ ( با ُ )  ال

َِ  َدْعَ   في ُمَكرىرَةه  أَيمانه  وهي ْت  الَعداوةُ  وهي ُث،الَّى َ  َشْرِطها ومن َمعص ٍف، قََ
َِ  الظاهرةُ  َُ  عَّيه د ِعيَ ا فَمن بالثعِر، بعًضا بعُضها َيْطَُّبُ  التي َالْباِئ  من الْْت

 الدِف، َورَ َ ِ  نم الرجالِ  بعيمانِ  ويَُْبَدأُ  وبَُرَِّئ، واحدةً  يميًنا َحََّ َ  َلَ ثٍ  غيرِ 
ََ  ف ن َيميًنا، خمسينَ  فَيْحَِّف ن  عَّيه اْلُمدىَع  َحََّ َ  نسا ً  َان ا أو ال ر  ُ  َنَك
 .وبَُرِّئَ  يميًنا خمسينَ 

ََْساَمِ (. با ُ : )قال   ال

ق فارات اها مل يس طي ، افرض أحمه ليي عنوه ع ي قل يف القمة، اأ ين يف الك
رق ة، وليي عنوه القور  علل الويام، الكفارات عنوحما يف املق ب ال تسقط 
بالعهي، بين ت قل يف القمة ح  يس طي ، فإن مل يس طي  ومات، فإحمه ُ رل من 

 ترك ه من يوصم عنه، يعطصن لكين يصم طعام مسكني لشخص  يوصم عنه. 

فقط يف املق ب  ة الد تسقط بالعهي، و ة كفار  الصطل يف واال كفارتني 
اهلليض، وكفار  اا اي يف  ار رمضان، فقط  قه الد تسقط بالعهي، ما عواه 

 ي قل يف القمة ح  يس طي ، واهلل أعلم.

  الْسام ، ما هي الْسام  
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، افرض أن يف ق يل ني بينهم عواو ،  الْسام : حمف ض أن شخواا وجو مق صالا
ومشاكين، و قا الشخص فالن الفالن يُعرف أن ملالا زيو،  قا زيو عوو هلقا 
ا ع رو،  املق صح ع رو، ا م زيو أحمه  ص القل لرب ع رو، يف الن ص: لرب زيوا
، ويُعلم أن عووه زيو، وجووه مق صح، عنوكم بينة  فع رو مق صح، وجووه مق صالا

رو؛ و غلب المثن أن القاتين  ص ع رأي م أحو يق له  ما رأينا، لكن عنوحما يقني، أ
 .ُنه مْت ل في حارته، وبين قبيَّته، وليس له عداوة ما أحد إال ما زيد

فهالوا أوليال الوم قالصا: القل ق له زيو، عنوكم بينة  ما عنو م بينة، كيف 
يشهوون  ما عنو م شهص ، في لفصن مخسني أيناا، يقاح هلم: احلفصا مخسني 

ا، وحيلفصن مخسني أيناا علل أن القاتين  أني أن القاتين  ص ز  ص يو، فيعينصن زيوا
، ان ا عصا ق ين (33:21)زيو، فإن حلفصا  قه اخل سني أني، ث د الض ان 
 ع و ، وث  د شروطه، أو بالوية اها مل يل د هل .

 في ُمَكرىرَةه  أَيمانه  "وهيوهلقا قاح املونف، أوح شةل تعريف القسامة قاح: 
َِ  َدْعَ   ْت  .َمعص ٍف" قََ

َِ  َدْعَ   "في، كم عو  ا  مخسصن أيناا، ُمَكرىرَةه" "أَيمانه  ْت ، قُ ين ومل  ٍف"َمعص قََ
 يعرف قاتله، أو ما  ص مل يعرف، يعا مل يصجو شهصٌ  شهووا بق له.

ويو القسامة تصقيف، ليسد أمراا قياآياا، يعا ك مت  يصح أن نطبَ الْسام  
 صقيفية.مخسني أني،  قه كلها أمصر ت
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 تس ع ين يف حالة   ا ة، بالشروط ا تية: هذه الْسام  مت  تستعمَ 

 الَّىَ ُث". َشْرِطها الشرط اُول: "ومن

 الشرط اأوح: اللصث، ما معىن اللصث   

َِ  الظاهرةُ  الَعداوةُ  قال: "وهي  بالثعِر". ًضابع بعُضها َيْطَُّبُ  التي َالْباِئ

الشخص  قا القل يُوعل عليه، يقاح:  قا اهاا أوح شرط: وجص  عواو    ا ر ، 
 يعا يه فالن.

ط عاا آيأش أ ن املونف ما هكر ا: أحمه ُيش ط يف القسامة تعيني شخص  بعينه، 
 ما يوهلل يقصلصا: واهلل اللة ق له شخص من الق يلة الفالحمية، املق ب يش ط تعيني.

 اها احم فل  قا الشرط، ف ا اهللكم 

 رَِّئ".وبَُ  واحدةً  يميًنا َحََّ َ  َلَ ثٍ  غيرِ  من َُ الْتْ  عَّيه اد ِعيَ  "فَمن

شخص جال من أوليال الوم، مسكصا الرجين  قا زيو، قالصا: زيو  ص القل ق ين 
ع رو، قاح: أحما ما بيا وبينه شةل، ومل يل د أن بني زيو ، وع رو  عواو ، فأُ عة 

ليه  ا ععلل زيو مسكني أحمه  ص القاتين، م  عوم ث صت اللصث والعواو ، ف اه
ا، كالعا   يف الوعاوم اأ رم؛ أن ا حمسان اها ا عل عليه ومل  حيلف أيناا واحوا
يكن لل وعة بينة، يقاح لل وعة: ل  أني املوعل عليه، فإن حلف أيناا واحواا 

 برئ.
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 الدِف". َورَ َ ِ  من الرجالِ  بعيمانِ  "ويَُْبَدأُ 

ا وبرئ، فإن مل حيلف، يُقضل احلر عليه بالنكصح كس قاح: حلف أيناا واحوا
الوعاوم، يعا حُيكم عليه بالنكصح، لكنهم ال أييون اهللكم بالنكصح والي ني يف 
القواص، اهاا  نا يل د عليه الوية اها كان الوعصم علل شخص  بق ين  طأ ، 
ا   برئ، أىب أن حيلف الي ني، وحمكين عنها، ث  د عليه الوية.  ف لف أيناا واحوا

 حُيكم مباها  آيأش عنوحما باب ا ه: باب الي ني يف الوعاوم أما بق ين الع و فال
 وال ينات، وأحمه ال تل د الي ني يف القصت، والقواص.

أن يؤتل هبا علل ال تيب الشرعة، ما  ص  الشرط الثاني من شروط الْسام :
 ال تيب الشرعة 

 َيميًنا". ينَ خمس فَيْحَِّف ن الدِف، َورَ َ ِ  من الرجالِ  بعيمانِ  قال: "ويَُْبَدأُ 

ا القين أ عصا علل زيو  ملالا بأحمه  ص القاتين، حمقصح: تعالص  نبدأ أواًل بعوليا  الدف:
احلفصا مخسني أيناا، فإن حلفصا، ط عاا مخسني أني، كين واحو مخسني أم تُقسم 
عليهم  تقسم عليهم، افرض أ م ملالا عشر ، كين واحو حيلف مخسة أأان، قالصا: 

 الكسر، ما يف حموف أني عنوحما. لص يف كسر ُأم

فإها حلفصا اآ  قصا  مه، وان أبصا أن حيلفصا، فإ ا تسقط، وهلقا هكر املؤلف 
 مسقطا ا، فقكر أمرين تسقط هب ا.

ََ  قال: "ف ن  ال ر ُ ". َنَك
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ا  ص القاتين، قالصا: ما حنلف، ما  قالصا: ما حنلف، احلفصا مخسني أيناا أن زيوا
 ا، لكن  قا القل ي لب علل  ننا، لكن ال حنلف.حمس طي  حنلف، ما شفن

حمقصح: حينئق ، اها أبصا أن حيلفصا ت هه الي ني ا، املوعل عليه، ويقاح له: أحلف 
 مخسني أيناا علل المال .

 نساً ". َان ا "أو

اها كان أوليال الوم كلهم حمسال كلهم، أما لص كان فيهم لص رجين واحو ي   ين 
اها كاحمصا كلهم حمسالا، فإحمه ال ُتطلب منهم اأأان، وتُر   ص اخل سني أني، لكن 

وعل عليه، ويقاح له: أحلف مخسني أني وتمئ.
ُ
 اأأان علل امل

ََ  ولهذا قال: "ف ن  خمسينَ  عَّيه اْلُمدىَع  َحََّ َ  نسا ً  َان ا أو ال ر  ُ  َنَك
 وبَُرَِّئ". يميًنا

ئ، ليي  ص القاتين، ويم حيلف  قا زيو املوعل عليه، حيلف مخسني مر ، أحمه 
 وخُيلل آ يله.

 ا، ك اب اهللوو .   احم قين املونف 

اها أبا فإحمه يُفوم من بيد املاح، وهكره يف الرولة، مصجص  عنوك يف الرولة: 
 فإحمه يُفوم من بيد املاح.



3232 
 

 )أبا أن حيلف املوعل عليه، رفض أن حيلف مخسني أني، يقصح يف الرولة: 
ان مل حيلف املوعل، رفض أن حيلف، )فإحمه يُفوم من ، واال، يعا: و (36:23

 بيد املاح(، ُتوف   ي ه من بيد املاح.
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 اْلُحدوِد( )َتا ُ 

ٍَ  بالغٍ  عَّ  إال الحد   َيِ بُ  ال ِْيُمهف بالتحريِم، عاِلمٍ  ُمَّتزِفٍ  عاق  نائُبه أو اُمافُ  ُي
َُ  وُيْضَر ُ  َمْسِ ٍد، غيرِ  في ، وال ديدٍ ج ال بَسْ طٍ  قائًما الحدِّ  في الرُج ٍَ  َخَِّ
 يُباَلغُ  وال يَصان،َقمِ  أو قمي ه  عَّيه يك نُ  بَ ، ُيَ رىدُ  وال يَُْرَبرُ  وال يَُمد   وال

َ   بحي ُ  بَضْرِبه  وال ْجهَ  الرأسَ  ويََتىِْي ه،َبَدنِ  عَّ  الضىْر ُ  ويََُفرىقُ  اْلِ ََّْد، َيُش
ََ، واْلَفْر َ  َْاِت َِ  والمرأةُ  واْلَم  عَّيها وُتَشد   الس ً ج ُتْضَر ُ  أنها إال ، فيه َالرُج
َْْذ ِ   م ، الزِّنَا َجَّْدُ  اْلَ َّْدِ  وَأَشد   تََْنَكِشَ ، لَوالى  َيداها وُتْمَس ُ   يابُها   م ال

َ   َحدٍّ  في ماتَ  َوَمن التَىْعزِيِر،  م الشْر ِ  َُّه فاْلَح تَْ  في لََّمرج فِ  ُيْحَفرُ  وال ، قََ
 .الزِّنَا

 : )ك اب اهللوو (.ا،   احم قين املونف 

 والمعاصي عَّ  أن اع: 

  ناك معا ة  أث د الشري فيها اهللو. -
 ومعا ة  أث د الشري فيها كفار ا. -
 ومعا ة  ال حو فيها، وال كفار ، ففيها ال عيير. -

ا، ما معىن حو  معنا ا أ ا   قا ال اب عقو لل عا ة الد اث د الشري فيها حوا
ة جماح الج ها  أحو، اليحما عقصب ه ملالا ماحل عقصبٌة مقورٌ  من الشري، ليي فيها

جلو ، ما أةل واحو يقصح: واهلل  قا رجين يعا  لينا ملوه ماحل ني، أو ملوه 
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أقين،  قه عقصبات مقورٌ  من الشري، ااا يو ين االج ها  يف ال عييرات، و ص 
 القسم اللاليت.

قام عليه حمسان  يبوأ يف ك اب اهللوو  ب يان من القل يقام عليه اهللو،  ين كين ا
 اهللو أم ال 

 (اْلُحدودِ  َتا ُ )قال المصن : 

 بالٍغ". عَّ  إال الحد   َيِ بُ  "ال

.  اال علل من مج  أربعة شروط 
 ".بالغٍ الشرط اُول: "

 فال يقام اهللو علل الو ي.
." ٍَ  الثاني: "عاق

 اجملنصن ال يقام عليه اهللو، لص شرب اجملنصن اخل ر ال يقام عليه اهللو.
 ل : "ُمَّتزٍِف".الثا

أن يكصن  قا الشخص مل يماا، وما املرا  باملل يم  يعا مس قيم وطاحل  أو  املل يم 
أعم من املسلم، أم املسلم أعم من املل يم  املل يم أعم من املسلم، املل يم يو ين 

 فيه املسلم والقمة. 
وه ال يام قاحمصن ن، يعا ب ع ي، يعا يف جتاوز، عأنه عنده التزافه فاملرا  باملل يم: 

 كم  قا ال لو املسلم، فهقا يو ين فيه املسلم، كين مسلم  ص مل يم  ما يف، 
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مق ضل ا آالم أن تل يم بأحكام اهلل، يعا أن  ض  هللكم اهلل، وأن  ض  
 هللكم الشريعة.

بَّد يعني م اطن في هذا المن أيضاا القمة  أن القمة يكصن ب ع ي العور: 
 .زي ، ويك ن م اطًنا في البَّد، يَّتزف بعحكامهالمسَّم، يدفا ال 

لكن لص أر حما أن حمقسم حمقصح: ان االل يام علل مراتب، أمتها ال يام املسلم، ح  
 لص فاآق، مل يم  ال  أحكام ا آالم.

ال يام القمة، وقو آ ق معىن مسألة ال يام القمة يف اليا ، يف أل باب   الثاني:
 ليا : واقامة اهللوو  عليهم في ا يع قوون كرأه،يف ك اب ااها ، قاح  احب ا

  ون ما يع قوون حله، وهلقا القمة مل يم، اهللوو  تقام علل القمة. 
لكن حو اخل ر ال يقام علل القمة؛ أ م يع قوون حلَّها يف  ينهم، وحنن قو 

مة قأقررحما م علل اايية، وقو أ قحما منهم اايية مقابين اقرار م علل  ينه، وهلقا ال
 ال حيو حو املسكر.

 هناك مرتب   الث : وهي المستعمن، والمعاهد. 
املس أمن واملعا و ليي ملين القمة، يعا ما  ص علل قصهلم: مصاطن، ال  قا 
املعا و يف بلو   ر، بيننا وبني هل  ال لو ا  ر عهو،  قا ليي مبل يم، لكنه لص 

هلوحمة اهللا لة اتفاقية،  سب اجال ا، بلو املسل ني،  ار يف ال يام جيحلة  سب 
 بني املسل ني والكفار. 



3236 
 

: أحمه حيو حو الققف، اللة  ص من  املعا و؛ أحمه  قا ملا يو ين  وهلقا هكروا ملالا
ا، ال لو، يل يم باح ام اع اض املسل ني وكقا، في و حو الققف، فقكروا أحمه 

 حيو لكنه ليي ملين القمة، يعا أقين، ال يامه أقين من هل .
لص أن رجالا ملالا يف بلو من بلوان الكفار، والعياه باهلل زحما، وال  ثال ذل :م

شرب اخل ر،  لة شرب اخل ر، زحما حمسأح اهلل العافية والسالمة،   ملا جال ا، 
بلو املسل ني،   ين بلو املسل ني ب أشي ، ف قوم ا، اثك ة أرب  شهص ، شهووا 

تزف، هذا ُنه ليس بمَّال  ال حيو حو اليحما؛  عليه بأحمه زحما، فهين حيو حو اليحما أم
 .زنا في بَّده

 بالتحريِم". الرابا من شروط إقام  الحد: "عاِلمٍ 
أن يكصن عامل بال  رمي، أما ااا ين بال  رمي فال حيو، وااا يُق ين  عصم ا حمسان 
يف جهين ال  رمي؛ اها كان ملله أهين، وهل  يف  صر  اهللوييت للعهو با آالم 

، احمسان حوييت العهو با آالم، أو شخص يعيش يف بلو، أو با ية بعيو   ملالا
 ليي فيها علم وال تعلم وال شةل، فهقا يُق ين منه.

لكن لص جال واحو وشرب مخر، و ص يعيش بني املسل ني، و ارو يف موارآهم، 
وملا رأم السياط قاح: أحما ما كند أ رل أحمه حرام،  ين يق ين هل   ال يُق ين هل  

 منه.
مسألة من القل يقيم اهللو  عرفنا من القل يقام عليه لثاني في هذا البا : ا

 اهللو، ف ن القل يقيم اهللو  كين واحو من املسل ني حي سب اأجر ويقيم اهللوو .
ِْيُمه  نائُبه". أو اُمافُ  قال المصن : "فُي
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 ، ويو ين و اهللوو  ال يقي ها اال ا مام أو حماحل ه، يعا من أحمابه ا مام يف اقامة اهللو
، وآيأش معنا يف أوح الك اب،  (43:49)يف هل  القالة اها واله ا مام والية 

 ك اب القضال، تفيو والية اهللكم للعامة عشر  ا  وا ات منها اقامة اهللوو .
(44:33) 

ا مام ال، ا مام  ص السلطان اأعمثم، ال شيخ ق يلة أو غيه ال يقيم اهللو، 
مام أو حماحل ه، اها أحماب ا مام شيخ ق يلة ، أو رحليي ىك ة، اهللوو  ال يقي ها اال ا 

أو غي هل ، أحمابه، حمعم يكصن حماحل اا، أما من جهة اأ ين ال أصز له أن يقيم 
 اهللو.
 َمْسِ ٍد". غيرِ  "في

 ق املسألة ا ن: مكان اقامة اهللو، قاح ل : يقام اهللو يف مكان  غي املسهو، 
 ساجو، وحيرم هل .فال جتصز اقامة اهللوو  يف امل

َُ  "وُيْضَر ُ ما  فة اقامة اهللو  هكر املونف  فة هل  قاح:   الحدِّ  في الرُج
 .قائًما"

 الرجين يف اهللو، اللة  ص االو وحنصه، يكصن قاحل اا، ملا  ح  ي صزي علل جس ه.
". وال جديدٍ  ال "بَسْ طٍ  ٍَ  َخَِّ
"يقصح: " ٍَ فيكصن  صط جويو،، يقصلصن بف هلل الالم، لكن بسصط ال يكصن آَخَِّ

اا أشو اأمل، وال يكصن  ،لق: 
، وااا يكصن وآطا يعني بالًيامؤمل  ا.، ال يؤمل أ الا
 يَُمد ". "وال
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 ال أو.
 ُيَ رىُد". وال يَُْرَبرُ  "وال

ال يُربط، وهلقا ماعي  رب يف اهللوييت، وال أر  من مالبسه، يف املطل  لل علة 
لهق، ة، وان كان املشهصر علل األسنة اخلقاح:  ،لق بف هلل الالم، وكقل  يف الرول

 لكن اأ لهلل من جهة الل ة: )اخل،ل،ق( واهلل أعلم.
 َقِميَصان" أو قمي ه  عَّيه يك نُ  "بَ

 قاح ل  ا ن:  ين مر   هره  حمكشف  هره ح  تؤمله السياط  ال. 
ما رأي  لص ل ي فرو ، ما يؤثر فيه السصط، ال  قا وال هاك، بين يكصن عليه 

و ق يوان، الصل  العا ل، ملين  قه السياط، يعا ثصب عا ل أو كقا، ق يص أ
 ُيضرب من فصقه.

َ   بحي ُ  بَضْرِبه يُباَلغُ  "وال  اْلِ ََّْد". َيُش
ال ي الغ  ييت يرف  ااالو ابطه بأقصم، ال بالشكين  كقا، ال يكصن مما يؤ ل ا، 

 اار ، أو شق االو.
 ".الضىْرُ  عَّ  َبَدنِهويََُفرىُق السابا من صف  اُقام : "

ما يركي الضرب يف مكان واحو، فيؤ ل ا، جرحه أو ايالمه، وااا يفرقه علل 
 بوحمه، يفرقه علل بوحمه، لكن ليي كين اأماكن.

ََ" واْلَفْر َ  وال ْجهَ  الرأسَ  "ويَُتىِْيوهلقا قاح:  َْاِت  .واْلَم
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 قة، ما يف ، أو وي، مرفصعة، ويُ قل أم ي، قة  ويُ قل ماشة ممكن، ويُ قل الرأو
ََ"و  واْلَفْر َ  وال ْجهَ  الرأسَ  "ويََتىِْيمشكلة، وي قة يعا ااالو، أو  َْاِت ،  قه اْلَم

ال ُتضرب، ال الرأو، وال الصجه، وال الفرل، وال أل مصل  أكن أن يؤ ل ا، 
 الق ين حمسأح اهلل العافية، ملين قالصا: كالفؤا ، أو اخلوي ني،  قا بالنس ة للرجين. 

َل  في المرأة في  ال   أم ر: ا  لمرأة: فرق الم
َِ  اُمر اُول: "والمرأةُ   جالسً ". ُتْضَر ُ  أنها فيه، إال َالرُج

 ط عاا م ىن املرأ  علل الس ، فأوالا ُتضرب جالسة.
  يابُها". عَّيها  انًيا: "وُتَشد  

 ُتشو عليها ثياهبا ح  ال يؤ ل ا، احمكشافها.
 داها".يَ   الثًا: "وُتْمَس ُ 

 . تََْنَكِشَ " "لَوالى كين  قا ل  قيق ماها  
االو، ور  عنوحما االو يف اليحما ل ي اثون، وور  يف الققف، وور  يف الشرب، 
وير  االو يف ال عيية ا، عشر  أآصاط، حوه اأعلل،  ين  قه كلها علل مرت ة 

 ا ش:  بواحو ، أم يف بعضها يكصن أشو من بعض  حمعم  ة مرت ة علل ال تي
 الزِّنَا". َجَّْدُ  اْلَ َّْدِ  قال: "وَأَشد  

 .[5]الن ر/(  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)قاح:  اليحما؛ أن اهلل 

َْْذِ ". الثاني: " م  ال
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َ منه أيًضا في السياطالققف قالصا:  َ منه العدد، فيناسب أن يك ن أق  ،ُنه أق
 يعا الوفة.
 الشْرِ ". الثال : " م

 العل ال أهللق الشرب بال عيير، وقو ور  يف الشربالشرب أيضاا، ح  ان بعض 
أحا ييت توح علل أحمه أربعني، وأحا ييت توح علل أحمه واحمني، وكاحمصا يضربصن 

 أحياحماا باللصب، أو بالنعين وكقا، فوح أحمه أ ف من غيه.
 .التَىْعزِيِر" " م  م أخرها:

   ال عيير يكصن أ ف من اهللو.
َ   َحدٍّ  في ماتَ  "َوَمن َُّه". فاْلَح تَْ  قََ

 قه مسألة السرايا، آ ق معنا آراية ااناية، وآراية القص ، ا ن  قه آراية اهللو 
اها ُلرب اهللو، جلووه ومات الرجين من االو، حمقصح: ان مل ي عوم ااالو، فإحمه 

َ   َحدٍّ  في ماتَ  "َوَمنال ُيض ن،  َُّه" فاْلَح ، والقََتَْ   بوية .، ال ُيض ن بقواص 
 لزِّنَا".ا في لََّمرج فِ  ُيْحَفرُ  واُخيرة في البا : "والالمسعل  السابع  

ور  حوييت أحمه حُيفر له، لكن ا  لفد الروايات، واهللنابلة اع  ووا أحمه ال حُيفر 
 له.
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 الزِّنَا( حدِّ  )با ُ 
 أو الُمْسَِّم َ  امرأَته َوِطاَ  َمن واْلُمْحَصنُ  َيم َت، حت  رُِجمَ  اْلُمْحَصنُ  زََن  إذا

َى  ف ن ُحرىاِن، عاقالن بالغان وهما صحيٍح، ِنكاحٍ  في  َ الذمِّيى   منها َشْرطه  اْخَت
 ُجَِّدَ  اْلُمْحَصنِ  غيرُ  اْلُحر   زََن  وإذا منهما، ل احدٍ  إحصانَ  فال أحِدهما في
َُ  امرأًة، ول  عاًما وُغرِّ َ  َجَّدةٍ  مائ َ   وَحد   رىُ ،يَُغَ  وال َجَّدةً  خمسينَ  والرقي
َزاٍن، ُل ِطيٍّ   : ُشروطٍ  بثال  ِ  إال الحد   َيِ بُ  وال ََ

ٍَ  في ََِّّها اُصَّيى ِ  َحَشَفِته َتِغييبُ ( أحُدها)  . َمْحًضا حراًما أْصَِّيَىْينِ  ُدبُرٍ  أو قَُُب
َهِ ، انتفا ُ  الثاني()  َوط ِ  أو لَ َلِده أو كه ِشرْ  فيها له أَم ٍ  بَ ْط ِ  ُيَحد   فال الش بَْ

ٍَ  ِنكاحٍ  في أو ُسرِّيَىَته، أو َزْوَجَته ظَنَىَها امرأةٍ  َْدَ  باط  أو ِنكاحٍ  أو حىَته،صِ  اْعتََ
رَِهت أو ونحِ ه، فيه ُمْختََََّ ٍ  ِمَّْ ٍ  َْ  . الزِّنا عَّ  المرأةُ  ُأ
 :َأمرينِ  بَعَحدِ  إال يََْثُبتُ  وال الزِّنَا،  ُب تُ ( الثال ُ )
ِْرى  أن: أحُدهما  رِ  حَ ُيَصرِّ و  َم اِلَس، أو َم َِّسٍ  في َمرىاتٍ  أرباَ  به ُي  بذَْ

 .اْلَحد   عَّيه يَِتمى  حت  إقرارِه عن يََْنزِعُ  وال الَ ْطِ ، حْيْ ِ 
َُ  ِممىنْ  ربع ه أ َيِصُفه واحٍد، بزنًا واحدٍ  َم َّسٍ  في عَّيه َيشهدَ  أن: الثاني  َب ْْ  تَُ

مَ  أَتََُ ا س ا ه  فيه، َشهادُتهم  و َ زَ  ال امرأةه  َمََّتحَ  وإن ُمتَََفرِِّقيَن، أو ُجمَّ ً  الحَا
 .ذل  ِبُمَ رىدِ  ُتَحدى  لم َسيِّدَ  وال لها

 الزِّنَا(. حدِّ  )با ُ 
 عقصبة اليحما:  ما عْ ب  الزنا  قا أوح ت صيب يف أبصاب اهللوو ، 
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 اليان اما أن يكصن ىوناا. -

 أو غي ىون. -

فعقصبة اثون: الرجم ح  املصت، و قه العقصبة ثاب ه بإمجاي املسل ني،  ح عليها 
، وع ين الو ابة، وامجاي املسل ني، أما ع ين الن    آنة الن

  فالن ،  رجم ماعي، ورجم ال اموية، ورجم
 يَا ْغدُ َوا»اليهص يني، وقالصا: كين  قه أحا ييت   ا  ما يف ش  فيها، وقاح: 

 .«فَاْرُجْمَها اْعتَََرَفتْ  فَِ نْ  َهَذا، اْمَرَأةِ  ِإَل  أُنََْيسُ 
اهللالر يف حو الرجم،  قا ال قي ة له يف املييان فال شي  املصجص  يف عورحما 

ا، واها   نا أن ُيشك  يف حكم ثابد مبلين  قه اأحا ييت: رجم  العل ة أبوا
ماعي، وال امول، واليهص يني، يعا اها   نا واع محما أن  قا جماح للفكر، 
 ينواالج ها ، وابوال الرأل، ما القل آي قل ل  من اأحكام الشرعية   قه مساحل

امجاي، و ة  ٌط أمحر ال أصز أحٌو أن يق ب منه، وال أن ُيشك  فيه، وث د 
  قا. 
مَّا ك،ان، يف» قاح يف اهللوييت، قاح: وع ر  مه   ي،ةُ  أ،حممني،ح،  ِه  فم،ق،ر،أنحم،ا ،ا، ، الرَّجن

ن،ا ،ا، هُ  ، و،ر،مج،نن،ا اللَّهه  ر،ُآصحُ  ور،ج،م،  و،و،ع،يمن  اح، ط،  اهنن  و،أ، نش،ل ، بم،عنو،
مه   ي،ة،  م،هوُ  ال: ق،احلهينٌ  يم،ُقصح،  أ،نن  ز،م،انٌ  نَّاوه بهال لرصا اللَّهه، كه ،ابه  يفه  الرَّجن  ض،ة  ف،رهي به م،رنكه  فم،ي،ضه

مُ  أ،حممني،هل،،ا الرَّجن ن،  م،نن  ع،ل،ل ح،قٌّ  اللَُّه، وان ، وه ،افُ  أ،ون  ،اهللن، ،ينُ  ك،ان،  اهه،ا ُأحن عن ه ، و قا «االه
 يف   يهلل ال خارل. 
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وجوت شخواا ك ب مقاح يف: تعرفصن اليهص ل القل ول  يوه والعهب أحما 
، قاح: علل  ية الرجم،   ا ا، حاوح خي يها عنو الرآصح 

 حوييت ،  قا الرجين ك ب مقاح، وجال ا،«، فَتَّ هاالرىْجمِ  آيَ ُ  فهي َيَدَك، ْرَفاْ »
، يقصح: أأا رجين  تص، من غي شصرم ع ر  قا، بىن املقاح كله أن ع ر 

املسل ني، فإحمه كقا وكقا، يف حمفي اهللوييت، لكن بعو، كان الكالم عن من 
 الرجين. 

فهاب  قا اهللوييت، وقاح:  قا أثر ع ر، ويوح علل الشصرم، وعلل كقا وكقا، 
وك ب عليه مقاح كامين حصح  قه القوة، بعو ف   ك ب مقاح عن ا حمكار حو 

يب أين أحمد أوح الرجم، فهقا ملين القل  ىب أوح اهللوييت، وأ ق بأ ره، ط
 اهللوييت 

فقضية الرجم ثاب ة، ا شكاح أن  ناك العويو من القضايا، املصجص   عنوحما يف 
الشريعة، الد لن ي ق لها الشرل وال رب، ت خيين أن الشرل أو ال رب ي ق لصن كين 

 شةل عنوحما يف الشريعة، يع موحمه شةل جيو، وآليم  ال. 
تعارض حمٌص يف الك اب، أو يف السنة، أو  اها مل ي ق لصا ماها حمع ين  حم ي، اها

امجاي، م  م وأ من امل ا ئ املصجص   يف الشرل، أو يف ال رب، أو يف الوياحمات، 
أو حضارات، تعارلد م  حمص من القر ن والسنة، ماها حمع ين  ان أمكن اا   

اْلَ اِهَِّيىِ   ِإنى رِبَا»: م  ، حمقصح: ال يُنمثر أبواا ك ا قاح الن  
 .«َمْ ُض عه  َقَدَميى  تَ َتحْ 
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، ، عنوحما آممممممممممنة رآممممممممممصله حنن حمقصح: عنوحما ك اب اهلل 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )فيه:  عنوحما امجاي اأمة القل قاح اهلل 

  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 .[112]النساء/

 َعََّ  أُمىِتي َتْ َتِماُ  اَل »: وعنممممموحمممممما ا مجممممماي المممممقل قممممماح فيمممممه 
اَلَل ٍ  ه ي ق ين عقصبة الرجم،  قا لن يقوم يف الفق ، كصن الشممممممرل أو ال رب ال«ضَََََ

 ا آالمة شيئاا، ولن يؤ ر شيئاا.

فهص مصجص ، مصجص  ح  يف شمممممممممراحل  من ق لنا، فلسمممممممممنا  اجة ا، أن حم كلم عن 
شممريع نا با يام، وال أن يرلممل اليهص ، وال النوممارم، وال الشممرل، أو ال رب،  قا 

ال ا و ين، والقل ال يق له، فحكم الرجم مصجص ، من ي  ل يق لمه، فهمقا شممممممممممممممرعما 
 يضر اال حمفسه، ولن ي  ي يف  ين اهلل شةل.

ال حيمماوح ا حمسمممممممممممممممان أن يصفق بني وليس بََالضََََََََََرورة، وهََذه قََاعََدة مهمََ : 
اهللضممارات املا ية املصجص   اليصم، وبني الشممريعة السمم اوية املنيلة من رب العاملني، 

ك ا أحميهلا   ، أحممثر يف الشمممريعةمل أكن أ مممالا ال صفيق بينه ا، لكن ال كاوح أ مممالا 
، وك ما فه هما العل مال والسمممممممممممممملف، والومممممممممممممم مابمة، وال مابعصن، اهلل 

، ان  وأت اعهم، فإن تصافقد م  حضمممارات  يف الشمممرل، أو يف ال رب أ الا وآمممهالا
 مل ت صافق؛ فهقه الشريعة الد ال ي نازح عنها. 
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قا رأل صن: واهلل  حمعم  ناك مسممممممممماحلين اج ها ية، يعا يف مسممممممممماحلين اج ها ية يقصل
ل عض العل ممال،  ممقا يق ممين النقمماش، قممو يممأش عممامل من العل ممال ويقصح:  ممقا الرأل 
مرجص ، وأحما أ ق هبقا الرأل، لكن شممممممةٌل أمج  عليه العل ال ال أكن أن يُناقش 

 فيه واهلل أعلم.   

 َيم َت". حت  رُِجمَ  اْلُمْحَصنُ  زََن  "إذا

ا، رمجممه ح  املصت، من  ص  ممقا  ص اأوح من عقصبممات اليان ا ها كممان ىوممممممممممممممنمما
اثوممممن  عرفها املوممممنف، وهكر لل  وممممن أرب  أو مممماف، ال بو أن جت    واال 

 يكصن غي ىون: 

 الُمْسَِّمَ ". امرأَته َوِطاَ  َمن اُول: "واْلُمْحَصنُ 

، ف ن تيول لص جالي عشممممممممممرين آممممممممممنة، لكن ما وط ، فهقا َوِطَا" "َمناأوح: 
 ليي مب ون.

 الُمْسَِّمَ ". : "امرأَتهالثاني

 ، فلص أحمه وط  من ا مال  كم مل  الي ني ماحلة، فليي مب ون."امرأَته"
 الذمِّيىَ ". "أو

ط عاا املسل ة أو القمية، ال فرل، يعا حيوين ا حوان بصطل اليوجة املسل ة، أو 
 اليوجة القمية.

 صحيٍح". ِنكاحٍ  الثال  من الشروط: "في
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ملرأ  يف حمكا     يهلل، فإن كان الصطل يف حمكا   فاآو ، أو أن يكصن وطأه هلقه ا
 باطين، فال حيوين به ا حوان.

 بالغان". الرابا: "وهما
و ا حاح الصطل  قا، يعا اليول واليوجة كال ا، وليي اليان والياحمية، ما العالقة 

، أحمه ةبالنمثر يف حاح اليحما، ااا له العالقة ا ن يف اثون، النمثر يف حاح اليوجي
بال ان  قا اأوح، يعا لص أحمه تيول بالغان"،  "وهماوط  زوج ه حاح كص  ا: 

   ي ا، ليسد بال ةا، فإحمه ال حيوين ا حوان بصطئها.
 الثاني: "عاقالن".

 ال حيوين بصطل جمنصن لعاقلة، وال عاقين جملنصحمة.
 "ُحرىاِن".

 فال بو أن يكصحما كقل .
: رجيٌن عاقيٌن تيول جمنصحمةا، ووطئها، اها ا  ين شرٌط من  ق الشروط، يع ا ملالا

 حيوين ا حوان له  ال، حيوين ا حوان هلا  ال.
َى  ولهذا قال المصن : "ف ن  ل احدٍ  إحصانَ  فال أحِدهما في منها َشْرطه  اْخَت

 منهما".
اها ا  ين الشرط يف أل منه ا؛ ال حيوين ا حوان، ال ملن ا  ين فيه الشرط، وال 

 يف امللاح.لء ر، ك ا هكرحما 
(59:33) 
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: أن  عنوحما قاعو  يف باب اهللوو ، كين باٌب له قاعو ، من قصاعو اأبصاب ملالا
النسب يل د بالش هة، اها عنوحما ش هة أن النسب ثابد أو غيه، ال ثابد، بأ ىن 
مل د، أما يف أبصاب اهللوو ، فإحمنا بأ ىن ش هة حمسقط اهللو؛ وهلقا القين ي خيلصن 

معنا ا اآ  احة  هصر الناو أ ىن شةل، وأ ىن، لش هة اهللو، أن اقامة الشريعة 
مو يكصن يس  ي صن  هصر الناو وأحمفسهم و ماحلهم،  قا ال يعرفصن الفقه، وال 
يعرفصن الشريعة، حمعم اهللوو  من الشريعة، وال ش ، لكن من قصاعو الشريعة يف 

 َهاِت َمابِالش بَُ  ودَ اْلُحدُ  اْدرَُ وا»أبصاب اهللوو : أن اهللوو  ُتورئ بالش هات، 
 .«اْسَتطَْعُتمْ 
 َجَّدٍة". مائ َ  ُجَِّدَ  اْلُمْحَصنِ  غيرُ  اْلُحر   زََن  "وإذا

ا ن احم قلنا ا، النصي اللان من العقصبة، و ة عقصبة: غي اثون، ما عقصب ه  
 أمران اثنان.
 عاًما". وُغرِّ َ  َجَّدةٍ  مائ َ  قال: "ُجَِّدَ 

ه ق له، قاح: اهللر اثون، و نا: اهللر غي اثون؛ أحم املؤلف قاح  نا، ويف القل
 آيأش معنا مسألة الرقيق أحمه علل النوف، آيأش املسألة الد بعو ا ا ن.

 إًذا لَّحر غير المحصن عْ بتان: 
 االو، كم جلو   ماحلة جلو . -

 .وه  لمدة سن وال  ريب:  -
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 رب، ص كاحمد امرأ  فإ ا تُ ، يعا ح  لامرأًة" ول  عاًما قال المصن : "وُغرِّ َ 
ف    ين  ،ُنه ما له ذنبقالصا: ان كان هلا ىرم، تُ رب م  ىرمها، ويُعطل أجر ؛ 

 أجر  ت ري ه، وان مل يكن، فإ ا ت رب ا، مسافة   ون مسافة القور.
 َُ  يََُغرىُ ". وال َجَّدةً  خمسينَ  أما غير الحر، قال: "والرقي

 علل النوف، وال ت ريب.
َزاٍن". ُل ِطيٍّ  "وَحد   ََ 

 قه مسألة مشهصر  عنو العل ال يف باب حو اليحما، ما  ص حو اللصطة  املق ب 
)حمسأح اهلل العافية والسالمة(: أن اللصطة حوه حو اليان، فإن كان ىوناا، ف وه 

 الرجم، وان كان غي ىون ، فإحمه ُألو ويُ رب، ملين اليان.
 إال د  الح َيِ بُ  "واللشرط اأوح، قاح:   احم قين ا، شروط حو اليحما، بوأ با

 .ُشروٍط" بثال  ِ 
 الحشف ". َتِغييبُ ( أحُدها)الشرط اُول: "

 اأوح أكن أن حمعم عنه  وصح حقيقة اليحما، الشرط اأوح: حوصح حقيقة اليحما.
 ما  ة حقيقة اليحما   ة الد أ    فيها اأمصر ا تية:

 ََِّّها". صَّيى ِ اُ الحشف  اُمر اُول: "َتِغييبُ  -

 ، اأوح: أن ي يب اهللشفة اأ لية، فإن كاحمد زاحلو ا، و قا يُ وصر يف اخلنلل ملالا
 فإن عضصه ال يُعرف أحمه أ لة، أو زاحلو؛ فهقا يورأ عنه اهللو.

 الثاني: "ََِّّها". -
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 أن يكصن ال  ييب لل شفة كلها.
ٍَ  الثال : "في -  أْصَِّيَىْيِن". ُدبُرٍ  أو قَُُب

يب يف الق ين، أو يف الُوبر، أما اها وطل  ون الفرل، فإن  قا ليي أن يكصن ال  ي
 بيحماا،  ص ال ش  أحمه ىرم، لكن ليي بيحماا مصجب  لل و.

 َمْحًضا". "حراًما -
،  رل به اهللالح، وقصله: "حراًما"، قصله: َمْحًضا" "حراًماأ ليني، كقل  

يان هل  آيأش ب،  رل به وطل الش هة، فإحمه ال حيو بصطل ش هة ، و "َمْحًضا"
 بشكين أولهلل يف الشرط اللان.

َهِ ".  انتفا ُ ( الثاني)ولهذا قال: "  الش بَْ
 احم فال الش هة، و قا شرٌط يف اهللوو   احل اا،  احل اا شرط اهللوو  احم فال الش هة،

 .«اْسَتطَْعُتمْ  َما بِالش بََُهاتِ  اْلُحُدودَ  اْدرَُ وا»
".شِ  فيها له أَم ٍ  بَ ْط ِ  ُيَحد   "فال -  ْركه

طيب  ين الرجين عنوه أمة أل  حموفها، اثنني ألكصن أمة،  ين أصز أل منه ا 
وطئها  ال أصز، فلص وطئها واحٌو منهم، الصطل حالح أم حرام  حرام، لكن حيو  
 قاح ل : ال حيو، ملاها  لش هة املل ، عنوه مل  فيها، قاح ل :  قه ش هة.

 لَ َلِده". ا نين: "أو -

حمد ملكاا لصلوه، فصطئها، فإحمه قو يكصن متلكها؛ أن اأب له أن  قه اأمة لص كا
 ي  ل  من ماح ولوه.
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لص كان لصلوه فيها شرك، يعا له حوة فيها، كقل  ال يقام علل اأب الح  اح 
 حمفي الش هة، أو وجص  الش هة، الش هة اع م ا قصية، اع م ا لعيفة، حنن حمقصح:

 .«اْسَتطَْعُتمْ  َما َهاتِ بِالش بَُ  اْلُحُدودَ  اْدرَُ وا»
 ُسرِّيَىَته". أو َزْوَجَته ظَنَىَها امرأةٍ  َوط ِ  "أو

  ن أن  قه املرأ  زوج ه، وطل امرأ  حماحل ة يف ال يد، و نها زوج ه، فإحمه ال حيو.
 ُسرِّيَىَته". "أو

ا، بأل حاح من اأحصاح أل  من املالكني.  ال أصز أبوا
 ُسرِّيَىَته". "أو

 أمة. أو  نها آرية
ٍَ  ِنكاحٍ  في أو " َْدَ  باط  ِصحىَته". اْعتََ

تيول بيوال  باطين باتفال العل ال، لكن  ص من جهله يمثنه حمكاحاا   ي اا، كان 
الرجين ملالا القل طلق امرأته طلقة واحو  ق ين الو صح،   راجعها، يمثن ا ن 

  هلا، وأحمه يف حمكا    يهلل، و قا باتفال العل ال: أن املطلقة ق ين الو صح ال ع
نه في ُف  ني، وال بو من عقو حمكا  جويو، ماها حمفعين  حيو حو اليحما  ال حيو؛ 

 .نكاٍح باطَ اعتْد صحته
 ِنكاٍح". مثال سادس لَّشبه : "أو
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، و لف يه"ف ُمْختََََّ ٍ  ِمَّْ ٍ  أو ِنكاحٍ  "أو: ُنه سيعتيأو حمكا   ُو لف  فيه؛ 
ال بوون ول اليوال ُو لف فيه، زو فيه: تعص  علل النكا ، أو علل املل ، فإها تي 

 ول، زوال بوون شهص ، زوال بوون اعالن، أو حنص هل ، فهقا ال حيو.
 ونحِ ه". فيه ُمْختََََّ ٍ  ِمَّْ ٍ  "أو

ك ن متل  امرأ ا علل وجه ، يعا فيه  الف، ملين بي  الفضصل اها أجازه املال ، 
عنا: مرت املسألة ميوهلل أم ما يوهلل  عنوحما يف املق ب: ال يوهلل، أليي كقل   

، أو من يقصم مقامه، فلص باي مل  غيه مل يوهلل.  أن يكصن من مال  
ف ي  الفضصل عنوحما ال يوهلل، ولص أجازه املال ، لكن  قا اش م أمة لشخص، 
، فل ا عرف  احب اأمة، قاح:  الص أجيت  شرال فضصل، أو باي أمة شخص 

 ما متلكها  علل املق ب مل ال ي ، فاملش ل ا ن متلكها علل املق ب، وال
نه ُي  لكها، علل قصح    ر: متلكها، وطئها، حمقصح: واهلل  قا زحما وحيو  ال؛ 

 .شبه 
رَِهت "أو َْ  الزِّنا". عَّ  المرأةُ  ُأ

رَِهت "أوكقل  اها ُأكر د املرأ  علل اليحما، فإ ا ال كو، وقصله:  َْ  عَّ  مرأةُ ال ُأ
 يقصح: أو ُأكره علل اليحما، ليعم الرجين واملرأ   ، طيب ملاها قاح املرأ ، وملالزِّنا"

 ، يقصلصن: انُن الحنابَّ  عندهم أن الرجَ ال يمكن أن ُيكره عَّ  الزنا
االحم شار ال يكصن اال عن رغ ة ، فال يُ وصر يف الرجين ا كراه علل اليحما، فإها أ عل 

 اكرا ه علل اليحما، فإحمه ال يسقط عنه اهللو،  قا قصح.
 : أحمه ال حيو من ُأكره علل اليحما.القصح اللان
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 الزِّنَا".  ُب تُ ( الثال ُ )الشرط الثال : "
ا  يل د بطريقني، ، كيف يل د اليحميعني   بته عند الْاضيا ن الل صت، الل صت: 

هل ا ثالث أم ال ثاليت هل ا  ال ثاليت هل ا علل املق ب، يف بعض الطرل اأ رم 
 عنو م اال  اهين الطريقني: قاح هبا بعض العل ال، اهللنابلة ليي

 ":َأمرينِ  بَعَحدِ  إال يََْثُبتُ  "وال
ِْرى  أن: "أحُدهما -0  به". ُي

ا قرار، اهاا اأوح: ا قرار، اللان: الشها  ، طيب ا قرار له شروط، والشها   هلا 
 شروط، ا قرار ما شروطه 

ِْرى  "أن -0  َم ٍَِّس". في َمرىاتٍ  أرباَ  به ُي

، قُ ض عليه حمفي املقر يعيو ا ق رار أرب  مرات، وهلقا لص جال  قا الشخص ملالا
، وو ين املصلصي لل  ك ة، فسأله  من قه ين اهليئة، وُحصح علل ا عوال العام ملالا
القالة، فأقر علل حمفسه باليحما مر ا واحو ا،   مل يقر مر  ثاحمية، وال ثاللة، فهين 

اللة  أقر مر  ثاحمية، أو ث يقام عليه اهللو  ال يقام، طيب  ين حمطلب منه، وحمقصح:
ال حمطلب منه هل ، بالعكي، يعا لص اآ طعنا أن حمورفه، وهلقا يُلقن، أصز 

 تلقني املقر باهللو تلقينه الرجصي، شصفد كيف ح   رل اهللوو  
ف عض الناو ي وصر ان اهللو  قا اها ما ُجلو يف اليصم عشرين واحو، وُقطعد 

او، ال غي   يهلل، بين يُروم عن علة ماحلة يو، أن الشريعة مل تقم بني الن
.أن جالته امرأ ، قاح هلا: أآرقد  قصل: ال، أآرقد، قصل: ال : 



3253 
 

ط عاا السرقة فيه حقان: حق  احب املاح  قا فيه ماها  فيه املاح،  قا ال يُرج  
فيه عن اقراره، لص واحو أقر علل حمفسه بالسرقة، قاح: احمه آرل من زيو ألف لاير، 

ا ما آرقد شةل، حمقصح: أما األف لاير وجال من ب كر  رج  عن اقراره، قاح: أبوا
، لمشاح اُن حْ ق العباد مبناها عَّ  فقو ليم  ، وأما اهللو فيسقط عن ؛ 

َه هلل، مبناه عَّ  العف  والمسامح  ر أربعة ، اهاا ا قرابخال  الحد، ف نه ح
 مرات.
ِْرى  "أن -2   اِلَس".مَ  أو َم َِّسٍ  في َمرىاتٍ  أرباَ  به ُي

يف جملي أو جمالي، ال ُيش ط أن يكصن يف جملي  واحو، خبالف الشها  ، آيأش 
 يف الشها   أرب  شهص ، ال بو أن يكصحمصا يف جملي واحو.

رِ  "وُيَصرِّحَ  -3  الَ ْطِ ". حْيْ ِ  بذَْ

لص هكر أحمه فعين م  املرأ  شيئاا ىرماا،  ين  قا يكفة  فا قرار ال يكفة يف هل ، 
يور   قيقة الصطل، وقو جال  قا يف اهللوييت، حوييت ماعي، آأله ال بو أن 

بأآئلة  رحية، و ق اأآئلة، األفاه الد اآ ع لها الن   الن  
  ،ُن هذا المْاف فيه رجميف ملين  قا املقام ال بو منها ،

وليسد ألفاٌه يعا ُتس خوم يف جمالي أو كقا، ال  قه ألفاه اآ خومد يف 
 ، ي تب عليه اه اب النفي.جملي  قضاحلة  

 يَِتمى   حت إقرارِه عن يََْنزِعُ  الشرط الرابا من شروط اُقرار: "وال -4
 اْلَحد ". عَّيه
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أال ينيي، لص أقر علل حمفسه أرب  مرات، بوأ يُرجم، قاح: ال ما بو يهلل، أتراج ، 
أحما كند أتص م شةل، ال ما  ص بو يهلل، ي ك أم ال  أين اقرار الشريعة يا شيخ   

 كيف حم كه  
حمقصح: ليي املقوص  بإقامة الشريعة  ص اآ  احة المثهصر، وليي املقوو الشرعة 

 يف أبصاب اهللوو   رل اهللوو ، وليي اقام ها.
ليي معىن أن اهللوو  ليسد ثاب ة شرعاا، ال اهللوو  ثاب ة شرعاا، وجعلها الشري 

 َهالى »يف ماعي:  لليجر، لكن حييت رج  ا حمسان، قاح الن  
ُتُم ُه يََُت  ُ تََ   .«َعََّْيهِ  اهللُ  فَََيُت  َ  َرَْ

 وقاح ل : ينيي اقراره ح  يقام عليه اهللو، أم قاح ل : ح  ي م، ا، أ ر اهللو  
ع صماا اهللوو  تسقط بالرجصي عن ا قرار، وا قرار آيو ال ينات، حمقصح: آيو 

ا قرار:   ين يفاأ لة ا قرار، لكن ا قرار يف باب اهللوو  يُرج  عنه، واال فاأ
 ال عقر ملن أقر.

 ما أكن أحو أن يرج  عن اقراره يف حقصل الع ا ، لكن يف حقصل اهلل يُق ين.
 واحٍد". َم َّسٍ  في عَّيه َيشهدَ  أن: "الثاني

ا ن الشها  ، مباها يل د اليحما  اما با قرار أرب  مرات، أو بالشها   بالشروط 
 اأتية: 

ر لها المصن  ست   شروط: الشهادة َذ
 واحٍد". َم َّسٍ  في عَّيه َيشهدَ  الشرط اُول: "أن -
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يف جملي  واحو، أن يأش الشهص  كلهم يف جملي  واحو، لص واحو جال اليصم، 
وقفلد اثك ة، وجال القالة يواوم ثان يصم، فهال الشا و اللان، ال يُق ين 

 هل .
 واحٍد". الثاني: "بزنًا -

جال أربعة شهص ، فقاح اأوح: أشهو أن فالحماا اللان: أن يشهووا بيحماا واحو، لص 
قو زحما يف ملالا املنيح، الصاق  يف اهللة ألف، جال الشا و اللان قاح: أشهو أن 
رأي ه يين يف اهللة بال، وجال اللاليت قاح: يف اهللة جيم، أو ما يف مشكلة  ليهم 

قام يحموفهم ألف، وحموفهم جيم، ما اك  ين أرب  شها ات علل زحماا واحو، ال 
 عليه حو.
 أربع ه". "َيِصُفه

وأيضاا ال بو،  قا الشرط اللاليت، ال بو أن يوف الشهص  اليحما، ما يقصلصن: زحما 
 فقط ال، ال بو أن يقكروا  راحة اليحما، حقيقة اليحما.

َُ  ِممىنْ  "أربع ه  َب ْْ  فيه". َشهادتُهم تَُ
، الواهللني، ، العووحأيضاا الشرط الراب  أن يكصحمصا أربعةا، لص جال ثالثة من اللقات

اأتقيال، طالب علم حيفمثصن الك ب الس ة، وشهووا علل شخص بأحمه زحما، حُيو  
ال حيو، والحظ  نا كويو اأربعة تع و، ليي املقوص  اأربعة ح  يل د اأمر 
، واال فقو يل د ث صتاا ال ش  فيه، وال يُقام عليه حو، لص جالوا ثالثة من  عقالا

أوليات شهووا عليه، ال حُيو، ولص طالب  و الققف، حُيوون آا   اأتقيال، وا
 حو الققف.
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و قه من حك ة الشمممممممري، ومن حك ة الشمممممممري أال تشمممممممي  الفاحشمممممممة، يومممممممي ما 
يسمممممممممممم طي  الصاحو أن ي كلم عن شممممممممممممخص أن فالن فعين، أو فالن زحما، أو فالن  

ڈ ژ ژ ڑ )كقا، اال حييت قامد ال ينة، واال فإحمه يس  ق أولئ : 

 .[13]الن ر/ (  ڑ ک

فالشممممري قوممممو يف  قا املعىن السمممم ، وح  الشممممها    ؤالل لص رالوه اأربعة،  ين 
اقممامممة الشممممممممممممممهمما   يف حقهم واجممب، ر ه أربعممة و ص يين،  ممين اقممام هم يروحصن 

 يشهوون واجب عليهم  ال، مس  ب  أيضاا ال، بين اأو، أال يشهووا.

َم". أَتََُ ا "س ا ه   الحَا

 صحمصا ممن تُق ين شها  م فيه، فال تُق ين شها  ، آيأش يفأن يك الشرط الخامس:
باب الشها ات، أحمه ال تُق ين شها   العوو علل عووه، وال تُق ين شها   من أر 
 ا، حمفسه حمفعاا وغي هل ، فهنا حمقصح: ال بو أن يكصحمصا ممن تُق ين شها  م فيه.

مَ  أَتََُ ا  م قال: "س ا ه   ".ُمتَََفرِِّقينَ  أو ُجمَّ ً  الحَا
مجلة أو م فرقني، ما  ام جملي القضال واحو، القالة جالي، ورا  واحو، وجال 

 واحو واجمللي منعقو، أما اها احمقضل اجمللي، جال اليصم اللان، ال  الص.
 إًذا يثبت الزنا بعحد أمرين:

 ا قرار بشرطه. اُول: -

 الشها   بشرطها، أرب  شهص . الثاني: -
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يعا أقوو حو اليحما،  ين يل د باهلل ين  امرأ   طيب ما رأيكم:  ين يل د اليحما،
 ال زول هلا، وال آيو وجالت حامين، ُكو حو اليحما أم ال 

 ذل ". ُمَ رىدِ بِ  ُتَحدى  لم َسيِّدَ  وال لها َزو َ  ال امرأةه  َحَمََّت قال المصن : "وإن
، مل كو مبهر  هل  ما مل يل د هل  بإقرار ا أو بالشها  ، تؤ ق يقاح هلا: اع يف

 ال، قالصا ال أب أن ُتسأح؛ أن يف آؤاهلا عن هل  اشاعةا للفاحشة.
ن اُصَ ُالكاميات، الفيويص، كين  قه اأمصر ال تُق ين، ال تُق ين  قه اأمصر؛ 

ما قَّنا: تعدد  ، اللة  ص أربعة.عندناَ 
بين أزيوك، لص شهو علل اليحما ماحلة امرأ ، عو  يس  يين يف العا   تصاطؤ م علل 

من النسال، ماها تقصح يا شيخ  ال يقام اهللو، أحمه شها  ، يُعير حمعم، ال  الكقب
ش ، ال عيير ما يف اشكاح يف ال عيير، ال عيير يُعير، لكن  ين حُيو  ال حيو، 

 .«بِالش بََُهاتِ  اْلُحُدودَ  اْدرَُ وا»
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َْْذِ ( حدِّ  )با ُ   ال
 عبًدا َانَ  وإن ُحرًّا، َان إن دةً َجَّ  مانينَ  ُجَِّدَ  ُمْحَصًنا اْلُمَكَّى ُ  َقَذ َ  إذا

َُ  أربعيَن،  وه  التعزيَر،  ِجبُ يُ  اْلُمْحَصنِ  غيرِ  وَقْذ ُ  بِحساِبِه، بعُضه واْلُمْعَت
 ٌَّ  . لَّمْذو ِ  ح
َُ  المسَّمُ  اْلُحر  : هنا( اْلُمْحَصنُ )و  ِمثََُّْه،  اِماُ يُ  الذي المَّتزِفُ  العفي ُ  العاق
 .بَّ ُغه ُيْشتَََرطُ  وال
 يا فاجرُة، يا َبُ ،َقحْ  يا (:َِنايُته)و. ونحُ ه ُل ِطي   يا زاني يا(: ْْذ ِ ال َصريحُ )و

 وإن ونحَ ه، ونًاُقر  له َجَعَّْتِ  أو رأَسه، َنكىْستِ  أو َزْوَجِ ، َفَضْحتِ  َخبيثُ ،
َْْذ ِ  بغيرِ  َفسىَره ََ، ال ََ  َقَذ َ  وإن قُِب  الزنا منهم َتَص ىرُ يَُ  ال جماع ً  أو بَّدٍ  أه
 .الطىََّبِ  ونِ بدُ  ُيْستََْ َف  وال بالَعْفِ ، الْْذ ِ  حد   وَيْسُْرُ  زَِّر،عُ  عادةً 

َْْذِ ". "با ُ   ال
باب حو الققف، و قا حو الققف خي لف عن آاحلر اهللوو ؛ بأن حو الققف 
ال يقام اال بطلب املققوف، فهص حٌق هلل تعا،، أو لل ققوف امل لب فيه حق 

 قوف.املققوف، فال يقام اال بطلب املق
 شروط إقامته:

 اْلُمَكَّىُ ". َقَذ َ  الشرط اُول: "إذا -

 اهاا الشرط اأوح ي علق بالقاهف، أن يكصن القاهف مكلفاا.
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  َ َقذَ  الشرط الثاني: يتعََّ بالمْذو ، أن يك ن المْذو : "إذا -
 ُمْحَصًنا". اْلُمَكَّى ُ 

 أن يكصن املققوف ىوناا.
مصر؛ باليحما، ان آ ه مبا عوا هل  من اأاللاليت: ي علق بلفظ الققف، أن يققفه 

فإحمه يعير، وال حيو حو الققف، ما عقصبة الققف  عنوحما عقصبة الققف: ان كان 
 املققوف ىوناا، فعقصب ه اهللو، وان كان غي ىون  فال عيير، ما  ص اهللو 

 ُحرًّا". َان إن َجَّدةً   مانينَ  قال: "ُجَِّدَ 
لو واحمني، والع و علل النوف، طيب ان كان القاهف لل  ون حراا، فإحمه أُ 

 امل عض.
َُ  أربعيَن، عبًدا َانَ  قال المصن : "وإن  ِه".بِحسابِ  بعُضه واْلُمْعَت

 َُ  .، ان كان حموفه حر، وحموف ع و، حمأ ق آ نيبِحساِبِه" بعُضه "واْلُمْعَت
 اها كان املققوف غي ىون  ما اهللكم  

ٌَّ  وه  يَر،التعز  يُ ِجبُ  اْلُمْحَصنِ  غيرِ  "وَقْذ ُ   لَّمْذوِ ". ح
 حمعم غي اثون فيه ال عيير، وليي فيه اهللو. 

ٌَّ  "وه طيب  ين الققف حق هلل، أو لل ققوف  قاح املونف:  ، ِ "لَّمْذو  ح
 وور  هل  أحمه ال يقام اال بطل ه، وأحمه يسقط بعفصه.

من  ص اثون  ليي اثون يف باب الققف كاثون يف باب اليحما، ا  لف  
 بط.الضا
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َُ  المسَّمُ  اْلُحر  : هنا( اْلُمْحَصنُ )قال المحصن هنا: "و  المَّتزِفُ  العفي ُ  العاق
 ِمثََُّْه". ُي اِماُ  الذي
": هنا( اْلُمْحَصنُ )"وقاح:  اُول: ر، ،  رل به الع و، واملسلم  ر به الكافاْلُحر 

، قاح: ولص تاحل اا عنه،   ل به ر العاقين  رل به اجملنصن، العفيف عن اليحما  ا را
 اجملا ر باليحما.

ل ة ، كِمثََُّْه" ُي اِماُ  "الذي،  قا الشرط اخلامي، السا و: "المَّتزُِف"قاح: 
املل يم  قه فيها اشكاح، ما وجه ا شكاح فيها  أحمه هكر املسلم؛ وهلقا اأكلر مل 
يقكروا كل ة املل يم  نا، فإما أن حمقصح: املل يم، وعنوك ماها قاح عن كل ة املل يم، 

 عليها ماها قاح   علق
، أ رل القمة، فكيف حمرج  حمو له مر  ثاحمية "المسَُّم"فهص علل كين حاح قصله: 

 ، حمعم."المَّتزُِف"بقصلنا: 
، ِمثََُّْه" ُي اِماُ  "الذي ، من  ص القل أام  ملله   ص ابن عشر ، أو بند تس  

  ين ُيش ط بلصغ املققوف، أن يكصن بال اا   
 ه".بَّ غُ  ُيْشتَََرطُ  قال: "وال

حمأش ا ن ا، ألفاه الققف، ألفاه الققف اما ألفاٌه  رحيٌة، واملقوص  بالققف: 
 ين ، فألفاه  رحية يف هل ، وعنوحما ألفاه ك  ين هل ، وك الرمي والتهم  بالزنا

، فإن فسره ب ي اليحما  غيه، فإن كان اللفظ  رحياا؛ فإحمه حُيو، وان كان غي  ريهلل 
 و.يُعير، وان فسره باليحما حيُ 
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 .ونحُ ه" ُل ِطي   يا زاني يا(: الْْذ ِ  َصريحُ )ولهذا قال المصن : "و 
ملين  قه األفاه الد  ة  رحيٌة يف الققف باليحما، أو اللصاط؛ أن اللصاط زحما 

 حمسأح اهلل العافية والسالمة.
 َفَضْحتِ  يثُ ،َخب يا فاجرُة، يا َقْحَبُ ، يا(: َِنايُته)"وأما الكناية ف ا ألفا ها  

 .ونحَ ه" ُقرونًا له َجَعَّْتِ  أو رأَسه، َنكىْستِ  أو َزْوَجِ ،

"،  قا ى  ين، حمكسد رأو زوج ، َزْوَج ِ  َفَضْحتِ وحنص هل  من األفاه، و"
قو يكصن يقوو ملالا أ ا رآ د يف اال   ار، قو يكصن يقوو والعياه باهلل أ ا 

 زاحمية، فإن فسره.
َْْذ ِ  بغيرِ  َفسىَره قال المصن : "وإن ََ". ال  قُِب

قُ ين ما معنا ا  خُيلل آ يله، يُعير، لكن ال حيو حو الققف، الققف القل يصجب 
 اهللو.

أن يكصن املققوف معيناا، أو ىوصراا، فلص  من شروط إقام  الحد في الْذ :
ققف أ ين اأرض كلهم، قاح: أ ين اأرض كلهم كقا وكقا، ا  هم باليحما، أو 

 و  قالصا: ال حيو، وااا يُعير. قاح: زحما  أو كقا،  ين حيُ 
أو قاح: أ ين ال لو الفالن، تعوا  م ثالثة ماليني، ا  هم كلهم، فهقا يعير وال 

ذ  هذا حيو، ملاها  قالصا:  ال  ال يَّحْهم العار  ُن العادة تبينَ  ُن ه
، غي ملا شخص يققف شخص بعينه، فإحمه يُل ق به ال ه ة والعار، الشخ 
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ي كل صن، ملا قاح واحو: أ ين ال لو كلهم، معروف أن  قا غي وي وأ الناو 
   يهلل، فلهقا يُعير.
ََ  َقَذ َ  ولهذا قال: "وإن  ُعزَِّر". ادةً ع الزنا منهم يََُتَص ىرُ  ال جماع ً  أو بَّدٍ  أه

طيب لص ققف مجاعةا ىوصرين، مخسة وال آ ة، قاح:  ؤالل اخل سة، أو الس ة، 
 حيو بطل هم. وا  هم باليحما، حيو أم ال 

 بالَعْفِ ". الْْذ ِ  حد   "وَيْسُْرُ 
 .ُنه حَ لَّمْذو ك ا قلنا: يسقط حق الققف بالعفص؛ 

 الطىََِّب". بُدونِ  ُيْستََْ َف  "وال
  اتان مسأل ان، مفرع ان علل كصحمه حقاا لل ققوف.

 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني.
َال:   يل د اهللو ا ن بكاميات املراق ة. ين  س

ال، ال يل د، ال بو من شها   أربعة، ح  قاح بعض العل ال: أن ليي  ال  ا :
املقوص  شها   أربعة، ليي فقط اث ات؛ أحمه حقيقة يل د بوون هل ، لكن أن 

(،  قا 1:23:23الشخص القل يين  ييت يراه أربعة، ويشهوون أ م رأوا )
قوٌر من عوم اهلليال، وعوم ال س ، وال ه  ، واجملا ر ، وما شخص جما ر، ففيه 

 ا، هل .
فال يل د ملين  قا، واحو حط كاميات مراق ة، ال يل د بقل  واهلل أعلم، لكن 

 قو يُعير، ال عيير بابه أوآ  ال ش .
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َال:   ين أصز الوعال يف الوال  يف الركصي والقيام  س
  ت طين الوال  به.من جهة عوم ابطاح الوال ، ال ال  ا :
َال:  أما من جهة الركصي  ين ُيشري الوعال مبعىن أحمه ُيس  ب   س

اهلل أعلم ال أ رل، أما يف القيام فإحمه يف بعض املصاطن ير  الوعال يف  ال  ا :
القيام، ملين اها مر بثية وعيو، يسأح اهلل العافية، اها مر بثية فيها  ي، يسأح اهلل 

ال، ط عاا اها كان الكالم عن الوعال ق ين الركصي، ملين من فضله، وكقل  ملالا  ع
  عال   م القر ن يف املق ب، فإحمه يكصن يف القيام ق ين الركصي، واهلل أعلم.

 ص علل كين حاح ال أ رل أن  ين  قا مس  ٌب أو ال، لكن  ص ال اشكاح؛ 
 أحمه ال يُ طين الوال ، ما يف بأو.

َال:  (.1:21:53) س
،  م فرقصا بني ما لص ققفهم بكل ة ، أو كل ات وكقا؛ ا ن ما حيضرن ال  ا :

 ا ن ال اآ  ضر املسألة واهلل أعلم.
َال:  (.1:22:5) س

ط عاا الفرض يف مسألة مس أمن  زحما مبس أمنة ، ما اها زحما مبسل ة ، فهقا  ال  ا :
 ين قض أماحمه، علل تفويين عنو الفقهال واهلل أعلم.
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 الدرس الرابا والست ن

 عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسالم 

بسمم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني و ملل اهلل وآلم علل حم ينا 
 ى و وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو ...

أن يفقنا يف الوين، وأن يُعل نا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
 أما ول هل  والقا ر عليه،  عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  ممممماهللاا، احمه 

 بعو ...

ف ا زلنا م  شمممممر  ك اب ]زا  املسممممم قن  يف ا  ومممممار املقن [ يف الفقه علل 
ُ  ،هَّين أمحو بن حن ين 

وغفر له ومجعنا به يف  -تعا، -مق ب ا مام، امل
 جنات النعيم.

وكنما قمو و مممممممممممممملنا يف  قا الك اب ا، أبصاب اهللوو  واحم هينا من باب حو 
سكر، اآ ن  باهلل. -ان شال اهلل تعا،-حم وأ ا ن الققف و 

ُ
 يف باب حو امل

 تعا،: قاح املونف 

 [باُ  حدِّ اْلُمْسِكرِ ]

ثيُره َكَرَ  َ  شََراٍ  َأسََْ ثيُره فَّْيَُّه،  َ َكَرَ  َ  شََراٍ  َأسََْ َ  شََراٍ   ،َ َ
ان ثيُره فَّْيَُّه حرافه، وه  َخْمره من أيِّ شََيٍ َ  َكَرَ  ربُ وال يُب، َأسََْ  ه لََِّذىةٍ اُح شََُ
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رْ ، وال غيرِه وال َعَطشٍ  وال لَتَداوٍ  َمٍ  َغ ى بها ولم َيْحضََََََََُ ْْ ، ه غيُرهإال لَدْفِا ُل
رِبَه المسَََََِّمُ  رِبَه المسَََََِّمُ ، وإذا شَََََ ثيَره، مختارًا، وإذا شَََََ ِكرُ  عاِلًما أنىَ  ، ُيسََََْ

 .وأربع ن ما الرِّقِّ ، فعَّيه اْلَحد  َ مان َن َجََّْدًة مَا اْلُحرِّيى ِ 

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني وال عووان اال علل المثاملني، و لل 
اهلل وآلم وبارك علل حم ينا ى و وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا 

 ولشيخنا ولل سل ني يا رب العاملني.

 (.باُ  حدِّ اْلُمْسِكرِ : )-تعا، -قاح املونف 

 قا ال اب  -تعا، -ونف حمعم  قا حو من اهللوو ، وبوأ امل
ثيُره: )بالكالم عن لابط اخل ر وتعريفها، فقاح َ  شراٍ  َأْسَكَرَ  َ). 

 قا  ص لابط اخل ر أو تعريف اخل ر،  ة كين شراب أآكر، و ين يش ط 
يف ا آكار أن ُيسكر كليه وقليله  قالصا: "يكفة أن يكصن كليه مسكراا"، فلص  

راا كره فهين يكصن حراماا ومخراا أو ال  حمعم يكصن مخكان كليه ُيسكر وقليله ال يس
 وحراماا.

 إًذا الضابر في الخمر هي ما جما أمرين:

 :أن تكصن شراباا. اُمر اُول 
  :أن تكصن مسكراا.واُمر الثاني 
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فقيو الشراب  رل به كين ما ال ُيشرب، وكيف حمعرف الشراب من غيه  
ويوه  حُيوَّه الشري، فيج  يف كما  ص الشراب  الشراب حقيقة الشراب لفظ مل

 ا، العرف.

فنقصح: "ما كان ُيشرب يف عا   الناو فهص شراب، وما ال يشربه الناو 
."  فليي بشراب 

ك ا أحمنا ملالا اها تكل نا عن املطعصم أو عن املق ات، أو حنص هل  من 
لناو ااألفاه فإحمنا حمقصح املطعصم ما  ص   ص القل يطع ه الناو عا   ما يُعوه 

 :  طعاماا، ملالا

ال اب طعام وال ال  ليي بطعام؛ أن الناو ال يطع صحمه، حسناا يف واحو 
آنة أكين تراباا،  ين  قا أعين ال اب مطعصماا  ال أعله،   25يف ال اريخ ق ين 

 كقل  الشراب  ص ما يشربه الناو يف العا  ، ما ا ق للشراب.

شراب  خُيرل من  قا ما ال وهلقا فإن تعريف اخل ر بكص ا شراب، كين 
، ملاح هل  الو احمات ا ن ملالا ال صية  ين  قه شراب، لص قيين ل   يُ ناوح أ الا
سكر  ص اخل ر،  ين  قه شراب أو ليسد بشراب  ليسد بشراب.

ُ
 الشراب امل

ق بعض الناو أو  كقل  العطصر، شراب أم ال  ليسد شراباا، كصحمه قو يشه
ئاا وجه العا   وامل عارف علينا، أحمه شرب شيقو حيوين من بعض الناو علل غي 
 من هل ، فإن  قا ال أعله شراباا.
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 يف أن املن هات الك صلية الد ال ُتشرب يف عا  وهذا فائدته في ماذا  
الناو وليسد شراباا يف ُعرف الناو، فإ ا ال تو ين يف حو اخل ر، وال تع م مخراا، 

 ل .رهبا علل وجه يسكر ليي معناه كقوليي عىن كص ا ال تع م مخراا جصاز ش

وااا املعىن أحمه ال ي تب عليها أحكام اخل ر من اقامة اهللو والنهاآة، وكرمي 
 بيعها، وبطالن بيعها، وشراحلها وغي هل  من اأحكام املعلقة علل اخل ر.

ان العطصر الك صلية مخر، ف عىن  قا أحمه ال أصز بيعها،  فَّ  قَّنا مثاًل:
ة فقط يف ماآ ها، ماآة اخل ر م فق عليها بني املقا ب اأربعة ليسد القضي

وان كان بعض العل ال من غي املقا ب اأربعة يقصح بأ ا طا ر  جيو، لكن 
 ليي  قا فقط  ص ا شكاح.

ِإنى »قاح:  ملسو هيلع هللا ىلصلكن النص الو يهلل الوريهلل اللابد يف الو ي ني أن الن  
 .«ْمرِ اهللَ َوَرُس َلُه َحرىَف بََْيَا الخَ 

ف ن يقصح ملالا ان أل من ىل ك صل آصال كان معق ات أو كان عطصر، أو  
كان   احمات، أو مر م أو غي هل  فيه ك صح فهص مخر، فإحمه ي تب علل هل  

 ب  رمي بيعها، واهلل أ علم.

ولكن القل يمثهر واهلل أعلم أن  قا ال ينط ق عليه لابط الفقهال، و قا 
املعا رين، والعلم عنو اهلل تعا،، وان كان بعض  قرره غي واحو من املشايخ
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العل ال من مشاخيينا وغي م يقصلصن: "ان  قه الك صح مخر، ح  لص كاحمد يف 
 شةل ال أكن أن ُيشرب أو ال ي ناوح عا  " والعلم عنو اهلل تعا،.

ثيُره فَّْيَُّه) َ  شراٍ  َأْسَكَرَ  َ.) 

ك،  :المسعل  الثاني   ر كليه  ما  ص الكلي ما لابطما معىن قصلنا: "أآن
 الكلي  نا  قل ني وال  الكلي  نا ما أكن أن يشربه أحو، ما أكن أن ُيشرب.

وهلقا لص قاح قاحلين: "ان  قا الشراب لص شرب منه ا حمسان عشر   الف 
 ل  فإحمه يسكر"،  ين ممكن أحو يشرب عشر   الف ل   ال أكن، والهلل.

و الط يعية، أكن أن يكصن فيها قالعواحلر ن وهلقا ملالا اخلين أو غيه م
تكصن فيها حمس ة من الك صح، لكن  قه النس ة لص شربد من  قا العوي ح  

 مت ل  بطن  ال أكن أن تسكر منه، فهين  قا مخر  ليي خب ر.

ح  لص اك شفنا من  الح ال  ليين املخ مل أحمه حي صل علل تكصحمد فيه 
 ما   الك صح.

 الذي ه  الشرا  الُمسكر   ما حكم هذا الخمر

ثيُره فَّْيَُّه حرافه، وه  َخْمره من أيِّ )قاح املونف:  َ  شراٍ  َأْسَكَرَ  َ
ان  .(شيٍ َ 

 بحكمين: -تعال  -إًذا حكم عَّيه المصن  
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 أحمه حرام، قليله، كليه من باب أو،.اُول : 
 .أحمه مخر 

اب ك  رمي بص فينط ق عليه كين أحكام اخل ر، الد مرت معنا يف عو  من اأ
 بيعها وماآ ها وغي هل .

انقاح: ) (  قه الكل ة لص ما قاهلا لش ين كالمه كين شةل، من أي شي َ 
 هلل وال ال  لكن ملاها حمص عليها  اشار  ا،  الف،  الف من   الف أ ين 
الكصفة وبعض اهللنفية اللقين  وصا اخل ر بعوي العنب أو زا  بعضهم العنب 

 شةل. وال  ر، املق ب أحمه كين

ط عاا قصح  ؤالل أحمه خي ص بعوي العنب وال  ر، املقوص  أحمه اها شرب ما 
ُيسكر كليه اها شرب قليالا ا يسكر من العنب حيرم وال ال  حيرب باتفال، ومن 
ال  ر حيرم، لكن اخلالف يف غي ا من اأ ناف، فلص شرب منه شيئاا يسياا ال 

 ُيسكر.

 أصز وال ما أصز، عنوحما ال أصز، وأشارلكن  قا ااني كليه ُيسكر،  ين 
بقصله من أل شةل كان ا، والفة من  الف  -تعا، -به أشار املونف 

 من اهللنفية وغي م.

 المسعل  الثاني  في البا  حكم تناول الخمر:

 .(وال يُباُح ُشربُه لََِّذىةٍ ) :اأ ين هكر املونف اأ ين فقاح
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 ، و ا ر ال أصز شرب اخل ر  للق .قاح ال ي ا  شربه للق ، و قا والهلل

 (.وال لَتَداوٍ ): ا نين

وال أصز شرب اخل ر لل واول، اها قيين ان  قا اخل ر  ص عالل  قا املرض، 
 حمقصح: "ال أصز شربه".

 .(وال َعَطشٍ : )الثال 

وال عطش لص و ين ا حمسان ا، مرحلة يف وآط الو رال، يكا  يهل  
صت من العطش وجو اخل ر،  ين حيصز له شرهبا من العطش، مل أو ال اخل ر، أ

 وال ما أصز  ماها يقصح املونف  ال أصز له شرهبا.

 وال غي هل  من اأمصر.( وال َعَطٍش وال غيرِه)

حسناا قو يقصح قاحلين: "ملاها ال يشرهبا للعطش"  الضرورات ت يهلل اثمثصرات 
  هلل وال ال 

حسناا  ح ال يرويه اال املال،تييوه عطشاا   يهلل، الت يرول اال، الشيخ يقص 
لص وجو عوي، يرول، ط عاا العوي م ا ، حنن حم كلم عن اخل ر، لكن افرض 
شيئاا   ر، كند أقصح يف فنسة أوح شرحد  قا من ق ين، فكند أقصح كيف 

 يعا يقصلصن ا ا تييو يف العطش.

 اآلن عندنا العطش له معنيان:
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 ترتصل كي احم  عطشان.  ص الشعصر بالعطش، احم  ما المعن  اُول:

 ص فقو ااسم للسصاحلين،  ييت احمه أصت الشخص من  والمعن  الثاني:
 اافاف، الشخص القل يشعر بالعطش ولكن جس ه مرتصل ما أصت.

يعا واحو ملالا بعض املأكصالت اها أكل ها كي بعطش لكن السصاحلين يف 
احمد احم  تقصح ولص كجس   متام، حسناا قصهلم ا ا تييو يف العطش، يرا  هبا 

ُتشعر ا حمسان بالعطش فإ ا تيو  ااسم بالسصاحلين، فيعيش اهلل و هلل رب العاملني،  
كند أقصح  قا، أع ض علل كالم الفقهال اهلل املس عان شصف الصاحو اها 

 .اع ض

  مر  من املرات شرحد  قا الورو، وكان من اهللالرين أحو اأط ال، 
صلصن  قا،  لها تييوه شعصراا بالعطش، ولكنها فقلد: " قا مس شكين، كيف يق

 تعطة ااسم آصاحلين؛ أن اخل ر فيها آصاحلين وال ما فيها  فيها آصاحلين".

ا  قا الكالم غي   يهلل، قلد كيف  فقاح الط يب، قاح: ال يا شيخ، أبوا
غي   يهلل ! قاح من املعروف عل ياا وواقعياا ح  يف الصاق  والقين يشربصن اخل ر 

باهلل يعرفصن  قا، أن ا حمسان اها شرب اخل ر فإحمه يفقو السصاحلين من والعياه 
جس ه أكلر، يعا لص شرب ل  يفقو من جس ه ل ين آصاحلين، ملاها  أ ا ُتور 

 ال صح، فهص يشرب ل  أكن يق ب وي صح ل ين.
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والهلل فيكصن اثولة ليسد القضية فقط الشعصر بالعطش، بين اهللقيقة أحمه 
يها املفقص   يف جس ه، وهلقا قصح مصجص  يف ك ب الفقهال تعاق صا عليفقو السصاحلين 

آنة ويع ض عليه، وما اع ض  1433الفقهال جيالا بعو جيين، يأش واحو بعو 
 عليه من ق ين قينَّ أن ُيسلم له  قا االع اض، و قا ملاح علل هل .

ال واحو ن قا اأ ين، اهاا ال أصز شرب اخل ر  اح  من اأحصاح اال يف اآ ل
 ما  ص 

َمٍ  َغ ى بها ولم َيْحُضْره غيُره) ْْ شرب اخل ر اال  اهاا ال أصز(، إال لَدْفِا ُل
يف  قه اهللالة، رجين يأكين ف ص باللق ة،  ص كا  أن خي نق، ليي أمامه اال 

 .اخل ر

ان شرب اخل ر ومشد اللق ة عاش، وان مل يشرب اخل ر ا  نق هبقه 
صز له أن يشرب، ملاها  أن الضرورات ت يهلل اللق ة ومات، ف ا اهللكم  أ

 اثمثصرات.

حسناا أين  قه القاعو  ق ين قليين يف العطش، ملاها ما قل م الضرورات ت يهلل 
، والهلل، اهاا اها كان لوف  لق ة  اثمثصرات  أن  قا ما تنوف  به الضرور  أ الا

 تنوف  به الضرور .

 .(وإذا َشرِبَه المسَِّمُ )ما عْ ب  الخمر  

 آيقكر ا ن يف الكالم عن عقصبة اخل ر، شروط اقامة اخل ر. :والا أ
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أن يشرهبا، حسناا  ين  قا قيو  (، وإذا َشرِبَه المسَِّمُ : )الشرط اُول
قالصا ال ليي بقيو، وهلقا لص أكين ما ُلد، لص أكين عهيناا ُلد باخل ر حُيو، والهلل 

 فليي بضرور  أن يشرهبا شرباا.

شرب شةل فيه مخر، ُ لط فيه اخل ر، فإحمه  حسناا، اها شرب اخل ر أو
 .حُيو، اال اها اآ هلكد ومل يعو له أثر فإحمه ال حُيو

 .(وإذا َشرِبَه المسَِّمُ : )الشرط الثاني

املسلم  رل به القمة، حسناا القمة حُيو أم ال حُيو  قلنا ال يقام اهللو، اال 
ين  ر علل آ يعلل مل يم، والقمة مل يم، ملاها  وه باملسلم  أن حو اخل

لَّه يف شريع هم.  ال خويص وال  ويو ال يُقام علل أ ين القمة؛ أ م يع قوون حه

 .(مختارًا: )الثال 

  رل به املكره، والقل شرهبا لضر غوة.

ثيَره ُيْسِكرُ : )الرابا  .(عاِلًما أنىَ 

يعلم  ص شرهبا، و ص يعلم أن  قا الشراب ُيسكر كليه، أما واحو مسكني 
ورا  آافر ورج  ا، ال لو حيسب أن تاريخ الوالحية مس  ر، فشربه حاط عوي 

و ص ال يعلم أحمه يسكر،   آكر منه، فهين حُيو وال ما حيو  ااصاب: ال حُيو 
 بقل .
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فعَّيه اْلَحد  َ مان َن َجََّْدًة مَا : )--قاح   ما ه  حد الخمر
 واا.حمعم ان كان حراا واحمصن جلو ، وان كان ع (، اْلُحرِّيى ِ 

أربعصن جلو  علل النوف من اهللر، وجلو اخل ر (، أربع ن ما الرِّقِّ )
يكصن شويو وال أ ف من جلو اليحما  أ ف اهللوو ، آ ق معنا قاح: )وأشو 

 االو حو اليحما،   الققف،   اخل ر،   ال عيير(.

ا، باب ال عيير، وقو هكرحما أن املعا ة  -تعا، -  احم قين املونف 
أقسام، منها ما فيه حو و ص عقصبة مقور  شرعاا، فال يُيا  فيه وال علل ثالثة 
 ينقص عنه.

 ما فيه كفار  فال يُعاقب ا حمسان، ااا أب عليه الكفار .الثاني: 

 : ما ال حو فيه وال كفار ، فهقا فيه ال عيير.الثال 

 ما تعري  التعزير 

 :بوأ ب عريفه فقاح
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 [باُ  التعزيِر: وه  التعديبُ ]
َِّ  ، وه  واجبه التعديبُ  وه  استمتاعٍ رةَ افى فيها وال ََ  دى ال حَ  عصي ٍ مَ  فيَ   َ: 
، المرأةَ  المرأةِ  انِ فيها، وإتي ال قَََ دَ  ناي ٍ فيها، وجِ  اَ طْ ال قَ   ٍ قَ رِ فيه، وسَ  دى ال حَ 
، ومن اتٍ ََّدَ جَ  رِ شْ عَّ  عَ  يرِ في التعز  زادُ الزنا ونحِ ه، وال يُ  بغيرِ   ِ والْذْ 
 .رَ زِّ عُ  حاج ٍ  ه من غيرِ يدِ   بنَ مْ تَ اسْ 

د تعريفه: التعزير ه  التعديب، ولهذا التعزير أقصاه في ال َّنعم هذا ه  
 عشر جَّدات، ويعتي وال حد ُقَّه، وال تعيين لصف  التعزير.

هلقا قو يكصن ال عيير ا ن، ح  ملالا ا ن يف اأحممث ة قو يكصن ال عيير 
ال عيير  يكصن ال عيير بال صبيخ، قو يكصن با حمقار، قو يكصن ال عيير باليجر، قو
 .بال شهي يف بعض ااراحلم، قو يكصن

فاملقوص  أن ال عيير باب واآ ، و ص راج  ا، اج ها  ا مام؛ أ ا عقصبة 
 مل تُقور شرعاا وااا ُول  يف الشري لصابط هلا.

 ما حكم التعزير 

، هلم واجباأ ين أن من أتل معوية وجب تعييره، وقص  ،(وه  واجبه )
ب العفص عنه"، فيه اشكاح، كيف واج قا ُيشكين عليه قصهلم: "احمه أصز لإلمام 

وأصز العفص عنه ! لكن علل كين حاح  قا كالمه، فلعله من حييت اأ ين 
 الصاجب لكن ا مام قو يعفُص عنه لل ول ة حييت رأم هل .
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 ل .هعنوحما الضابط يف ىين ال عيير،   اأمللة علل ما محَ التعزير  

فىارةَ ): لابط ىين ال عيير قاح َِّ َمعصيٍ  ال َحدى فيها وال ََ  .(فيَ 

اهاا الضابط يف ال عيير أحمه يكصن يف معوية، وأن تكصن  قه املعوية ليي 
 فيها حو، وأن تكصن  قه املعوية ال كفار  فيها.

مخسة أمللة علل هل  فقاح: مخي  -تعا، -  هكر املونف 
 أمللة، ملاح:

رأ  االآ  اي ال حو فيه، يعا م اشر  امل(، َاستمتاٍع ال َحدى فيه: )لاُو 
  ون اليحما، حمسأح اهلل العافية والسالمة.

ناك اها آرل، حنن تقكرون يف السرقة   (، وَسرَِقٍ  ال َقْطَا فيها: )الثاني
شروط  قامة اهللو، فإها احم قو شرط من الشروط ومل ي  قق ماها حمع ين يف السارل  

 كه يُعير.حم  

ي فيها ااناية الد ليي فيها قص ، ولي (،وِجنايٍ  ال قَََ َد فيها: )الثال 
  ية، ملين احمسان  ف  شخواا، ومل يق له ومل أرحه ماها فيه  فيه ال عيير.

  قا املساحقة حمعصه باهلل.، (وإتياِن المرأِة المرأةَ ) :الرابا

 .(والْْذِ  بغيِر الزنا ونحِ ه: )والخامس
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عيير وحنص فإن فيه ال  قف شخص   ر ب ي اليحما، ققفه بأمر غي اليحمااها ق
 وآيقكر املؤلف ملاح ا  ر و ص االآ  نال.، هل  من املعا ة

 ما ضابر التعزير وحده اُعَّ  

 .(وال يُزاُد في التعزيِر عَّ  َعْشِر َجَََّداتٍ : )قاح املونف

 :ال عيير

 قو يكصن باالو. 
 وقو يكصن باهلل ي. 
 صن بال صبيخوقو يك. 
  وقو يكصن ب ي هل. 
  فإن كان باهلل ي ليي هللوه أقين وال أكلر، اها كان يف االو ال حو

 أقله لكن أكلره عشر جلوات.
 اهاا كويو ال عيير  و أعلل و ص عشر جلوات، و قا يف ال عيير باالو.

 بابه فيه أشيال غي االو.

حاجٍ   َتْمَن  بيِده من غيرِ ومن اسْ : )  احم قين ا، مسألة االآ  نال فقاح
 .االستمنا  طَّب خرو  المني(، ُعزِّرَ 
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فإن كان بيو الشخص فإحمه حيرم وقيَّو املونف هل  بقيو و ص أن يكصن 
ب ي حاجة، ُعلم من هل  أن من اآ  ىن هللاجة  صفاا من الصقصي يف اليحما، فإن 

  قا ال شةل عليه اها مل يكن قا راا علل النكا .

ه( اح از من االآ  نال بيو اليوجة، فإن االآ  نال بيو اليوجة وقصله: )بيو
 ما حك ه  جاحلي وليي مب رم.

ا، باب القط  يف السرقة ف وأ  قا  -تعا، -  احم قين املونف 
ال عيير ال يوين ا، الق ين يف مق  نا، ط عاا املسألة فيها  الف عنو  :ال اب قاح

 العل ال لكن املق ب ال يوين ا، الق ين.
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َْْطِا في السرَِق ِ ]  [باُ  ال

 له فيه، ه َ بال شُ ، معص فٍ  ه من مالٍ مثَِّ  زِ رْ صابًا من حِ نِ  فُ المَّتزِ  ذَ خَ إذا أَ 
وال  وال غاصبٍ  سٍ َِّ تَ خْ وال مُ  بٍ هِ تَ نْ عَّ  مُ  اَ طْ ، فال قَ اَ طِ قُ  االختفا ِ  هِ جْ عَّ  وَ 
ه أو غيرَ  ال يبَ  ر  بُ الذي يََ  ارُ الطرى  اُ طَ ْْ ها، ويَُ أو غيرِ  أو عارِيى ٍ  ديع ٍ في وَ  خائنٍ 
 .منه عخذُ ويَ 

 له ٍ  آل ِ   ِ قَ رِ بس اَ طْ رًما، فال قَ تَ حْ مااًل مُ  المسروقُ  ( أن يك نَ طُ رَ تََ شْ يُ و)
 ،ينارٍ دِ  اُ بُ أو رُ  راهمَ دَ  صابًا وه   ال  ُ نِ  أن يك نَ  طُ شترَ ، ويُ رِ َالخمْ   فٍ رى حَ وال مُ 
عحدِ ضه قِ رَ أو عَ  لم  السارقُ  هاكَ ََّ أو مَ  المسروقِ  يم ُ ق تْ صَ َْ هما، وإن نََ يمُتهَ 

بًشا أو  حَ بَ َّ  ذَ ، فزِ رْ حِ ها من الْ إخراجِ  قتَ ها وَ يمتُ قِ  رُ عتبََ وتُ  اُ طْ الَْ  رْ ُْ سْ يَ  فيهَ 
لم  ََِّ  فيه المالُ ه أو تَ جَ رَ خْ  م أَ  صا ٍ ه عن نِ يمتُ قِ  تْ صَ َْ فنََ  فيه   بًا، َى شَ 
 . اَ طْ فال قَ  زٍ رْ حِ  ه من غيرِ قَ رَ ، ف ن سَ زِ رْ حِ ه من الْ جَ رِ خْ ، وأن يُ اْ طَ ْْ يَُ 

 ُم الِ ا باختال ِ   ُ ختَِّ ه فيه، ويَ ظُ فْ حِ  ( ما العادةُ المالِ  زُ رْ و)حِ 
 وال  اهرِ  م الِ اُ زُ رْ ه، فحِ فِ عْ ه وضَ تِ  ى ه وقَُ رِ  ْ وجَ  السَّطانِ  لِ دْ وعَ  والبَّدانِ 

ينِ  في الد ورِ  ماوِ والُْ  َا  رزُ ، وحِ  يْ ِ  َ لا واُغالقِ  اُب ا ِ  ورا َ  مرانِ والعِ  والدَى
 َِ ْْ ان في الس قِ  الشرائجِ   ونحِ هما ورا َ الى الباقِ  دورِ وقُ  البََ  زُ رْ ، وحِ ارسه ح إذاَ 
  عَ رْ مَ الْ  ها فيزُ رْ ، وحِ رُ يََ الم اشي الصِّ  زُ رْ ، وحِ الحظائرُ  بِ شَ والخَ  بِ الحطَ 

أبيه  من مالِ   ِ قَ بالسرِ  اُ طَ ْْ ، فال يَُ ه إليها غالًبا، وأن تََْنَتِفَي الشبه ُ رِ بالراعي ونظَ 
 اُ ُ  اُ طَ ْْ ، ويَُ واُف  في هذا س ا ه  ، واُ ُ ََ فَ ه وإن سَ دِ لَ ، وال من وَ اَل وإن عَ 
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  َ  ه من مالِ تِ قَ رِ سَ من الزوجين ب أحده  اُ ْطَ وال يُ  ه،من ماِل قريبِ   ٍ قَ رِ بسَ  قريبٍ  َو
ان مُ رِ اآلخَ   من مالِ  ده يِّ ه أو سَ دِ يِّ سَ  من مالِ  عبده  قَ رَ زًا عنه، وإذا سَ رِ حْ ، ول َ 
من  أو فْيره  ،سْ مى خَ لم تُ  نيم ٍ أو من غَ  ،المالِ  من بيتِ  رٌّ حُ  مه سَِّ أو مُ  ه،بِ كاتَ مُ 
َُ   ه ََ ِر فيه شَ  من مالٍ  أو شخ ه  ،ْرا ِ عَّ  الفُ  ق ٍ وَ   ِ َّى غَ  ا ال مى مِ  دٍ حَ له أو 
 .اْ طَ ْْ لم يَُ   ِ قَ رِ بالسى  اُ طَ ْْ يَُ 

ه حت  عن إقرارِ  عُ زِ نْ ، وال يََ نِ يْ تََ رى مَ  ارِ ، أو إقر نِ يْ لَ دْ عَ  إال بشهادةِ  اُ طَ ْْ وال يَُ 
ه اليمن  يدُ  تْ عَ طِ قُ  اُ الْطْ  بَ جَ وإذا وَ  ه،منه بمالِ  المسروقُ  بَ طالِ ، وأن يُ اَ طَ ْْ يَُ 

ثًرا    مًرا زٍ رْ حِ  شيًوا من غيرِ  قَ رَ ن سَ ، ومَ تْ مَ سِ وحُ  الك ِّ  َِ صِ فْ من مَ  َاَن أوَ 
 .اَ طْ وال قَ  يم ُ عَّيه الِْ  ْضِعَفتْ أُ  هماأو غيرَ 

 ٺ ٺ ٺ﴿حسناا، باب القط  يف السرقة قاح اهلل : 

 [.36]املاحلو :  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ب يان  صر  السرقة الد يُقط  فيها وهكر  -تعا، -بوأ املونف 
 .(إذا َأَخَذ المَّتزُِف ِنصابًا): اُوللقل  آ عة شروط فقاح: 

طنا أحما اش  أن يكصن ي علق بالسارل، أن يكصن مل يماا؛ الشرط اُول: 
 يف أوح ك اب اهللوو  أن اهللو ال يُقام اال علل املل يم.

 .واملل يم  ص من  املسلم أو القُمة
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أن ال تفهم أن املل يم مبعىن ال ع ي العامة ا ن مل يم يعا مس قيم يف 
 الطاعة وكقا ...

أن يكصن املأ صه حمواباا، ط عاا  قا آنأ ق الشرط (، ِنصابًا: )الثاني
 و ا مر  أ رم.وحمعي

 أن يكصن من حرز .(، من ِحْرِز مثَِّه: )الثال 

من ماح، أن يأ ق من ماح معوصم وآ ق (، من ماٍل معص فٍ : )الرابا
. ، فليسد ماالا  قصلنا حمواب، واملاح  ص املاح اث م  رل به اخل ر ملالا

 املأ صه منه أن يكصن مأ صه منه معوصماا.(، من ماٍل معص فٍ : )الخامس

 أن ال يكصن فيه ش هة.(، ال ُشبهَ  له: )دسالسا

ال أحمه لص مل يكن علل وجه اال  فال؛ ف(، عَّ  َوْجِه االختفا ِ ): السابا
يكصن آرقة قو يكصن آرقة أو غو اا أو حنص هل ، و قا ال حوَّ فيه، وااا فيه 

 ال عيير.

 جصاب الشرط، قاح: ُقط .

 حسناا، مفهصم  قا قاح، مفهصم املخالفة.

 ملاها  لعوم كقق شرط اال  فال. َقْطَا عَّ  ُمْنَتِهٍب( فال)
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ضاا وال و لي القل خيطف الشةل وأر به، فهقا أي(، وال ُمْخَتَِّسٍ ) :الثاني
 ال ي  قق فيه اال  فال.

ال ا ب كقل  ال يأ ق الشةل  فية بين يأ قه (، وال غاصبٍ ) :الثال 
 جما ر .

لص يعة ال اخلاحلن يف ا، (يىٍ  أو غيرِهاوال خائٍن في َوديعٍ  أو عارِ ) :الرابا
 .ي خفل باأ ق،  قا شخص تص ي عنوه و يعة   تأش تطل ها

يقصح: ال ما أو ع ا شيئاا، فهقا  احلن يف الص يعة وال حُيو علل قصح املونف 
 ال اخلاحلن يف الص يعة، وال اخلاحلن يف العارية أو غي ا.

ار، فقكر حك ه وهكر ا، مسألة الطر  -تعا، -احم قين املونف 
 تعريفه،  قا الطرار يُقط  ماها قاح يف العارية 

 الف فيها  -تعا، -حمعم  قه من املساحلين الد قيين ان املونف 
املشهصر من املق ب، و ص قصله ال قط  علل  احلن يف عارية متام، والقل هكره 

 غيه من اأ  اب أن اخلاحلن يف العارية أحمه يقط .

:  ص القل يأ ق املاح علل وجه ال ني ة،  كقا يف تهبالمنما املسألة  
 الروض.

 : القل خيطف الشةل وأر به.والمختَّس ه 
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 : أ ق املاح قهراا ب ي حق.والغصب ه 

َطُا الطرىارُ )  الطرار ماذا قال المصن   ْْ  .(ويَُ

ذي ال: )اهاا الطرار آارل، فُيقط  ك ا يقعين السارل، من  ص الطرار  قاح
 .(يَب أو غيَره ويَعخُذ منهيََُبر  ال 

يعا القل يقط  اايب، أو غيه ويأ ق منه، القل يس ل ا ن يس ة 
 .--بعضهم النشاح، فهقا يقط  علل املق ب ك ا قاح املونف 

، شروط القط  يف  --  احم قين املونف  ا، بيان الشروط تفويالا
أما   روط اقامة اهللوالسرقة، و قه شروط كرمي السرقة، وال شروط اقامة اهللو  ش

كين السرقة   ي  أحمصاعها ما فيها حو، وما ال حو فيها، وكين أ ق  ملاح امرئ 
إنى ِدماَ َُم، وأْم اَلكم وأْعراَضُكم »مسلم عن غي طيب حمفي منه، فهص حرام 

 .«حرافه َعََّْيُكم

فال أصز أ ق ماح املسلم بأل وجه من الصجصه، لكن الكالم  نا يف اقامة 
 ن عنوحما قاعو  و ة "ا رلوا اهللوو  بالش هات ما اآ طع م".اهللو؛ أ

ا ن ي كلم عن شروط القط  يف السرقة، وليي عن  ((،طُ رَ تََ شْ ويُ قاح: )
شروط السرقة اثرمة، احم  ه؛ يعا كين الوصر الد آيقكر ا ويقصح ليي فيها حو  

 كلها ىرمة، ما يف اشكاح.
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ول: الشرط اُ قا  ص رًما(، تَ حْ مُ  مااًل  المسروقُ  ( أن يك نَ طُ رَ تََ شْ )ويُ 
ة،  رل بقل  ملين ماها  اخل ر، اخلنيير، املي رًما(، تَ حْ مااًل مُ  المسروقُ  )أن يك نَ 

 مما ليي مباح.

لهص اها آرقد فال  لة ال( له ٍ  آل ِ   ِ قَ بسرِ  اَ طْ فال قَ فلهقا فرَّي عليه فقاح: )
 قط  فيها.

 رماا اخل ر، فإحمه ال يقط  بقل .وال اها آرل ى (رِ َالخمْ   فٍ رى حَ )وال مُ 

و قه أ ا أمصاح غي ى مة، ال قي ة هلا شرعاا، وال أب الض ان علل 
 ُم لفها والهلل، لكن من جهة  ين أصز لإلحمسان أن يسرقها أو ال 

حمقصح: اأ ين أن هل  اها كان ملين  قا من باب احمكار املنكر باليو، وكان 
م ز وخي ص هل  مبن بصال  اأمر ومن هلي تب عليه مفاآو أعمثم فإحمه ال أص 

 آلطة.

لكن قو يكصن أحياحماا، عنو احم فال الف نة ولصجص  السلطة للشخص ملالا أٌب 
، شةل ىرم ف ا أحب أن يأ قه جما ر ، ما أحب أن يسصل  رأم عنو ولوه ملالا
مشكلة بينه وبني ولوه، فأ قه ُ فية، رأم أن  قا اأحمسب واأ لهلل للصلو، وأن 

، والهلل  قا  القل ي  قق به ت يي املنكر وزواله، ال يُقاح  نا ب  رمي هل  أ الا
  قا  حمعم.

 صابًا(.نِ  أن يك نَ  طُ شترَ )ويُ  الشرط الثاني:
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: و ص أن يكصن املاح املسرول بال اا للنواب، الشرط الثاني قا  ص 
 وحمواب اليكا  يف الق ب كم  عشرون ملقاالا حمواب الق ب،  كقا يقصح.

  ر م فضة فاحسبوماحلة 

وحمواب الفضة مئ ا  ر م، حمواب القط   نا يف السرقة  ين  ص كنواب 
 اليكا   ال ليي كنواب اليكا ، ما النواب 

 9=3×3ثالثة  را م، والور م قلنا ثالث جرامات، ( راهمَ دَ  )وه   ال  ُ 
لاير تقري اا،  قه اللالث  را م تساول  16جرامات يف ريالني، يعا  9جرامات، 

لاير تقري اا، ف ن آرل ماالا ت لغ قي  ه ثالثة  را م فإحمه يس  ق ماها  حو  16
 قط  السرقة.

( رَ أو عَ ، ينارٍ دِ  اُ بُ )أو رُ    أو رب   ينار، قلنا رب  الوينار كم يساول  أربضه
كيف حمك  ها   19جرامات ورب ، أربعة ربعها واحو، ورب  الرب  كم  واحو من 

يعا،  قا حق اأرب  جرامات، حنن قلنا  1.39 الص  1.339بعو الفا لة  
 امللقاح أرب  جرامات ورب ،  هلل وال ال  فهرام فا لة  فر آ ة.

أحما ما  193ق ين أآ صي قاح  193كم جرام الق ب  قه اأيام آعره  
 .123شف ه اليصم، 

يف الرقم الناتىل،  193الرب  193علل كين حاح، اف ض أحمه يساول 
 .122شصل، كم  193لل يييو ع 1.39× 193يطل  كم 
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فاملقوص  أحمه تقري اا  قا الرقم، الحظ الفرل تقري ا عشر  ألعاف،  هلل 
وال ال  و قا مر معنا يف اليكا ، أن حمواب اليكا  بالفضة يساول عشر تقري اا 
قي  ه من جهة القي ة تقري ا ُعشر قي ة حمواب الق ب، ومرَّ معنا يف الويات 

الفضة يف أيامنا  قه كاآو  وآعر ا ر يص جوًّا أيضاا، و قا أيضاا ملاها  أن 
 والق ب آعره مرتف .

فإها كان ي لغ ثالثة  را م أو رب   ينار أيه ا ي لغ، ح  لص بلغ ثالثة 
  را م، ومل ي لغ رب  ملاح فإحمه حُيو فيه.

عحدِ ضه قِ رَ )أو عَ  يعا  ص ما آرل  را م، وال آرل  حماحمي، هما( يمُتهَ 
عة، فإها كاحمد  قه السلعة قي  ها ت لغ أحو اأمرين، آرل عرلاا بضاعة آل

حمواب الق ب أو حمواب الفضة القل  ص ثالثة  را م، أو رب   ينار فإحمه حُيو 
 حوَّ السرقة والهلل.

اع ض علل  قا بعضهم، بعض ااهلة واأغ يال، فقاح: "ينو خب ي 
وحماحمي من المئن"، اليو اها قطعد كم  ي ها  حموف، كم يوي من الورا م،  لها 

مخس احلة ملقاح، اها آرل رب  ملقاح تقط ، و ة اها قطعد فيها مخس احلة 
 ملقاح.

 فاع ض علل  قا بعض ااا لني، فقاح:

 ما ل اهلا قطعد يف رب   ينار  يو خب ي مئني عسهو و يد
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 العسهو: الق ب.

 ما باهلا قطعد يف رب   ينار  يو خب ي مئني عسهو و يد 

 ال  ر وا عليه فقالصا:ماها ر  عليه العل 

الف  و ص من ثصب ال قل   قين لل عرل عاٌر أأا عاره قصح 
 عارل

 ما باهلا قطعد يف رب   ينار  يو خب ي مئني عسهو و يد 

 اخلياحمة فافهم حك ة ال ارل  عهُي اأماحمة أغال ا وأر وها هح 

، لكن يو آارقة تقط  يف رب   ينار والهلل، وعلل  29:19يو أمينة  قه، 
ين حاح فهقه اأمصر  ة حوو  لكن  قا من باب النمثر يف اهللك ة، واال ك

 اهللوو  م نا ا علل ال ع و وال صقيف.

ا، تفري  علل الشطر اللان، ما الشرط  --  احم قين املونف 
اللان  بلصغ النواب، فرَّي عليه مساحلين، حاالت يقط  فيها، وحاالت ال يقط  

 فيها.

هل  بلصغها للنواب وقد ا راجها من اهللهرز ولابط هل  أن املع م يف 
فلص أ رجها شةل من اهللرز قي  ه ألف لاير، آرل له شةل قي  ه ألف لاير، ملالا 
كفة فنية تصل  يف الوالصن آرقها، فل ا أ رجها من اهللرز آقطد منه 
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فاحمكسرت،  ارت ما تسصم وال لاير، فهين حُيو وال ال  حُيو؛ أن املع م وقد 
 ن اهللرز.ا راجها م

 (.المسروقِ  قيم ُ  تْ صَ َْ وإذا نََ وهلقا قاح املونف: )

واملقوص  حمقود م   ق ين ا  رال وال بعو  بعو ا  رال  الحال  اُول : قه 
 والهلل.

أما لص حمقود ق ين ا  رال احمكسرت منه و ص يف ال يد، قاح  لينا حمشيين 
 ها من اهللرز قا القياز من اأرض وحمطلعه ح  ما أحو يشصف ا ثار، فأ رج

و ة ال ت لغ حمواباا، فهين حُيو أو ال  ال حيو، ما  ص معناه أن فعله جاحلي أو أحمه 
 مأجصر، ال ال ش  أحمه حضر.

 (.ها السارقُ كَ ََّ )أو مَ : الثاني

( بعو ا  رال من اهللرز، أ رجها من اهللرز ها السارقُ كَ ََّ مَ كقل  اها )
، فهين أو قاح و   ها ل   الص آارقاا،   كلم الرجاح وباعها له، فهين متلكه هلا

 متلكه هلا ُيسقط عنه اهللو  ماها يقصح املونف  اها ملكها السارل ماها 

 .(اُ طْ الَْ  رْ ُْ سْ لم يَ  ها السارقُ كَ ََّ أو مَ )

-( قاح يف الروض: "بعو ال اف  ا، اهللاكم"،   قاح اُ طْ الَْ  رْ ُْ سْ لم يَ )
- :( ُزِ رْ حِ ها من الْ إخراجِ  قتَ ها وَ يمتُ قِ  رُ عتبََ وت.) 
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-حمعم املع م وقد ا  رال، فلص حمقود ق له ال قط ،   هكر املونف 
 ،ثالث حاالت ال ي  قق فيها الشرط، وال أب فيها حو السرقة،  -تعا

 لعوم كقق شرط النواب.

بًشا(،  حَ بَ فَّ  ذَ : )اُول ا، لص فرلنا أن الرجين أرا  أن يقبهلل ك شا فيهَ 
حة، اها هبهلل  ار هللم يوي قي  ه  ر ني  و قا الك ش قي  ه مخي  را م و ص

وحمص، فقبهلل الك ش يف اهللرز،   أ رجه هلل اا بعو ما حمقود قي  ه، فهين حُيو  
 ال حيو.

اللصب ه(، يمتُ قِ  تْ صَ َْ فنََ ، فيه   بًا َى أو شَ : ال حُيو فيها، )الحال  الثاني 
ن خيرجه أ قا قي  ه أرب   را م، يف حو فيه وال ما حيو  لكنه شق اللصب ق ين 

من اهللرز،   أ رجه من اهللرز وقي  ه  ر ني،   را  و يطه فهين حيو أو ال  ال 
 حيو.

ل علل كين حاح، حنن حمقصح  نا عنوحما حق اهلل م ناه عل، ه(يمتُ قِ  تْ صَ َْ )فنََ 
ماها  املساىة واقامة اهللو، وهلقا عنو الفقهال مساحلين كلي  بين لص كان السارل 

ح  ما يف ُآرال فقهال، ال أكن أن حُيو يف السرقة، بين قافقيهاا، لص كان اهلل و هلل
 أ  ابنا وغيه الشافعة و اه الشافعة )السارل المثريف( من  ص 

 ، قاح ل : "اها مسكصه وقاح ا عل ملكية املسرول"، قاح  قا ملكة أ الا
بوون بينة وال أني، جمر   عصاه أحمه ملكه يسقط عنه اهللو، قالصا  قا يصجو ش هة 

 قط اهللو، والهلل.تس
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و ص املق ب وهكره ا مام الشافعة و اه )السارل المثريف( ما أ رل ما 
 المثرافة فيه لكن  كقا  ة.

 ف فيه.أتل الثال :، ه أو(جَ رَ خْ  م أَ  صا ٍ ه عن نِ يمتُ قِ  تْ صَ َْ فنََ )

 يد اها أتلف املاح يعا   ين لل رز لل(، اْ طَ ْْ لم يَُ  تََََّْ  فيه المالُ )أو أ
وي قي  ه مخي  را م، فشربه يف الوا ين، ما محله، أو أتلفه فإحمه ووجو ملالا ع

 ال حُيو وااا يض ن املاح.

 ط عاا كين  قه الوصر ما يف آقصط لض ان املاح، املاح مض صن ما يف كالم.

فال  زٍ رْ حِ  ه من غيرِ قَ رَ ، ف ن سَ زِ رْ حِ ه من الْ جَ رِ خْ وأن يُ ) :الشرط الثال 
 .(اَ طْ قَ 

رز، يف ملين يقصح: "املاح  حمعم السرقة ااا أب فيها القط  اها كاحمد من حه
السايب يعلم السرقة"، فلص أن احمساحماا أحرز ماله   ُآرل من اهللرز فهقا فيه حو، 
احمسان عنوه ماحلة ألف لاير، مصجص   يف  يحمة يف ال يد أو مصجص   يف مكان أو 

ظ يف  قا حيف يف بن  أو يف حراآة، علل الصجه القل جترل العا   أن  قا املاح
 املكان.

فهال واحو و  ين اليها  فية وآرقها، حُيو أو ال ال  حيو، لكن واحو معه 
ماحلة ألف لاير، حاطها علل تابلصن السيار ، وال تركها يف كيي حمايلصن مكشصف 

 وقاعو أشة فيها يف اهللصارل فإن  قا لص آرقد منه، فال حُيو السارل.
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 عم.ما  ص معىن أحمه ال يض ن ال يض ن حم

 ن  قه مسألة مه ة، ما  ص حرز املاح  اها قلنا اهللرز، ((، المالِ  زُ رْ )و)حِ 
 ما  ص حرز املاح 

ط عاا  قه مسألة اهللرز تس فيو منها  نا، وتس فيو منها يف باب الص يعة؛ 
أحمه آ ق معنا يف باب الص يعة أحمه اها حفمثها يف حرز مللها مل يض ن، واها 

 حفمثها  ون حرز مللها ل ن.

 ه فيه(.ظُ فْ حِ  )ما العادةُ ما حرز املاح  قاح: 

 ما جرت العادة بحفظ هذا المال فيه، ويختَّ  هذا باختال  ماذا 

ه اأمصاح، فإها كان عنوك شيخ لاير ولع (، اُم الِ  باختال ِ   ُ ختَِّ )ويَ 
 يف جي  ، بال لاير حمقصح مخسني لاير ح  ت لغ حمواباا، ولع ها يف جيب اللصب،

ز هلا وال ال  حرز هلا، فلص جال الطرار القل ي ط اايب ويأ ق ما فهين  قا حر 
 فيه وآرقها، حُيو  حمعم حُيو.

، وول  فيه ماحل ني  لكن واحو حاط يف جي ه ما شال اهلل جي ه ك ي قليالا
ألف لاير ثالواحلة لاير، قام ي  شل وما شال اهلل اايصب مم لئة، فهين واحول مشة 

 ثالواحلة ألف لاير يف جيب اللصب  ال. جرت عا   الناو أن حُيفظ
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فلص جال لص وآرقها، حُيو  ال ما حُيو، يعا واحو حال ني حولد يف 
حمفي املصق  واحو آرل مخسني، وواحو آرل حمص مليصن، كلهم آرقص ا من جيب 

 ثصب،  قا من جيب.

ع رو مسكني عنوه مخسني، واللان عنوه مخس احلة ألف لاير، القل حُيو 
 سني وال مخس احلة ألف القل آرل مخ

الشيخ: حمعم القل آرل مخسني؛ أن القل آرل مخس احلة ألف ما آرقها 
 من حرزك والهلل.

يقصح  ب أن أربع احلة وتسعة وتسعني ألف لاير  ب أ ا  (، )والبَّدانِ 
كاحمد حهراا يف اليم، ألسد اخل سني مصجص  ، حنن عنوحما يف املق ب ما حمصرث، 

 شقال ما عنوحما مشكلة.ما عنوحما ال شري ، حنهب اأ

ب حسناا، ال لوان يف بعض ال لوان أمن مس  (، السَّطانِ  لِ دْ وعَ  )والبَّدانِ 
ا ن أن يعم باأمن بلوان املسل ني، وأن حيفظ اأمن يف بال حما ويف حمسأح اهلل 

مجي  بال  املسل ني، بعض ال لوان ما يف مشكلة واحو معه ألف لاير أشة فيها 
  لوان أشة يف مخس احلة لاير، ممكن يسرقصحمه  ص ليي فقطط يعة جوًّا بعض ال

  ص والهلل وال ال  فهقا خي لف با  الف ال لوان.
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ف ن مشل يف بال حما  نا حمسأح اهلل أن يومي علينا اأمن، مشل ويف جي ه 
ألف لاير، يف عرف الناو أن يف جي ه حرز  هلل وال ال  لكن يف بعض ال لوان ال 

 أكن أن يكصن  قا.

كقل  با  الف قص  السلطان وكصن السلطان ه(، رِ  ْ وجَ  السَّطانِ  لِ دْ )وعَ 
 عا الا أو جاحلراا فإن  قا يؤثر، كقل  خي لف.

ة اها كاحمد السلطة قصية، والشرطة وااهات اأمنية قصيه(، فِ عْ ه وضَ تِ  ى )وقَُ 
وىك ة الق ضة، ا حمسان قو أشة يف الشاري ومعه مخي  الف وال عنوه 

ال؛ أن اهللرامية خيافصن، خبالف ما لص كان السلطة لعيفة فإحمه مشكلة،  هلل وال 
 خي لف فاملقوص   نا بيان أن اهللرز خي لف با  الف اهللاح.

أرب   -تعا، -  ا ن آيأش ويط ق عنوحما يط ق املونف 
 جم صعات:

 (.وال  اهرِ  اُم الِ  زُ رْ الم م ع  اُول : )فحِ 

 قلنا املقوص  هبا النقص ؛ أن كين اأمللةاأمصاح املقوص  هبا النقص ، ملاها 
 الد آيقكر ا بعو هل  كلها  ا لة يف اأمصاح حقيقة لكن املرا  النقص .

ينِ  في الد ورِ  ماوِ والُْ  وال  اهرِ  اُم الِ  زُ رْ )فحِ  َا  ورا َ  مرانِ عِ وال والدَى
 (. يْ ِ ال َ  واُغالقِ  اُب ا ِ 
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ااصا ر، م اي ال يد، فإن حرزه  حمعم  قا ملاح علل  قه اأمصاح، النقص ،
يف الوور أو يف الوكاكني أو يف الع ران ورال اأبصاب واأغالل الصثيقة، ورال ال اب 

 لكن يكصن ال اب مقفين.

واحو ول  يف بي ه ماحلة ألف لاير، مليصن لاير لكنه فاتهلل ال اب ما شال اهلل 
(  يْ ِ ال َ  واُغالقِ  اُب ا ِ  ورا َ بوون مف ا ، فهين  قا حرز  ال وهلقا قاح: )

 اأغالل يعا اأقفاح.

َِ  رزُ )وحِ  الم م ع  الثاني : ْْ  الشرائجِ   ونحِ هما ورا َ الى الباقِ  دورِ وقُ  البََ
ان في الس قِ   (.حارسه  إذاَ 

احمسان ي ي  فصح وي ي  قوور اخليف وأ وات ملالا آعر ا م صآط، أوان 
، السصل عنوه حارو يف السصلمنيلية وال مالعق وحنص هل ، وعنوه يف السصل، 

 والرجاح ما ي لق ىله كيف 

قاح ل : )بالشراحلىل( ما الشراحلىل ورال الشراحلىل  ص ما يُع ين من قوب وحنصه 
ة، ُيضم بعضه ا، بعض    ين، يعا يقفلها   ين واحم هينا ليي  ناك أغالل وثيق

 .ملين  قا يع م حرز، حمعم  ص حرز هلقه اأشيال الحمض ام اهللراآة اليه

ط عاا  قه كلها أمللة قو حمأش يف بعض اأمللة حمقصح الم م ع  الثالث : 
 قا يف عرف زماحمه؛ ا ن ا  لف اأمر، يعا يف زما م املاح حيفظ أين  ما 

 عنو م موارف وبنصك.
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فاملاح حُيفظ يف ال يد، قاح ل  ورال اأغالل الصثيقة، لكن ا ن لص احمسان  
ه يف فصن أن بي ه فيه ما شال اهلل مخسني مليصن حاطحط أغالقه وثيقة، والناو يعر 

 ال يد،  ين  قا حرز هلا  ليي حرزاا.

أول ( حاطه يف اهللمثي ، املكان القل تالحظائرُ  بِ شَ والخَ  بِ الحطَ  زُ رْ وحِ )
اليه ال هاحلم وحنص ا، يربط اهللطب وال يربط اخلشب، وحيطه يف اهللمثي  فهقا ماها  

 يع م حرزاا.

 كقل  املصاشة ُكفظ يف الوي، والوي  ة، (رُ يََ شي الصِّ الم ا زُ رْ )وحِ 
 مج   ي  و ة اهللمثي  حمفسة الشةل.

املصاشة يف اهللمثي   قا اهللمثي حرز، اها كاحمد ترعل يف املرعل  ين  ة 
ه رِ راعي ونظَ   بالعَ رْ مَ ها في الْ زُ رْ وحِ ) ىرز  وال غي ىرز   يُ ني املونف قاح:

 إليها غالًبا(.

ل ومشل و ال ا،  ين  قه ُىرز   غي ُىرز ، ول  هلا راعة، تركها ترع
والراعة جالي علل الصاتي  ب، وااصاح وتارك اأغنام وجال لص وآرقها،  ين 

  ة ُىرز   ليسد ُىرز .

ال  احل اا،  (ه إليها غالًبارِ   بالراعي ونظَ عَ رْ مَ ها في الْ زُ رْ وحِ وهلقا قاح: )
 اهلل اللص أ ق له واحو  آري ، فهين يكصن أ ق اوهلقا لص ال فد يسياا وما شال 
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من حرز وال ال  أ ق ا؛ أن اهللرز حا ين، و ص حممثره اليها غال اا، أما لص كان 
 اله  عنها فليسد ُىرز .

وط ق  قا علل اأمصاح املعا ر ، ملين ااصاح أين حرز ااصاح  يف اايب، 
ه  ا ال تكصن ىرز  أن  قأين حرز السيار   ا  لفصا املشايخ، منهم من قاح: ا

 مساحلين عرفية م نا ا علل العرف.

 من آاحلر املرج ات أقصم  ورج صا بالعرف أيضاا و ص 

 ليي مبخ ص عن املقلو    وهل  ال جيهلل باجمل هو 

 مل ي أتل ج وه للهاحو  فالعرف  ا ر لكين واحو 

 الناو وملله العا    ون بأو   والعرف ما ي لب عنو 

ما رأيكم  لص حطها يف الكرال وأغلقها حرز وال ال   قا حرز ا ن السيار  
بال ش ، لكن لص مل يضعها يف كرال ال يد ما أ  لها يف ال يد، ولعها أمام 
املنيح وتركها مف صحة ما قفين و م جيا م اهلل  ي واثق يف الناو وتركها مف صحة، 

 رز .وعليها مف ا  السيار  ما شال اهلل،  ين  قه ىرز   ليسد ى

 لص تركها مف صحة ومل يض  املف ا  عليها، ىرز   ليسد ىرز   هلل وال ال 
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لكن لص تركها أمام ال يد وأغلقها فهين  قه ىرز  بعض املشايخ قاح حمعم 
 قا حرز يف عرف الناو، بعضهم يقصح ليي حرزاا، ورمبا خي لف با  الف املناطق 

 ليي  رز. ات يع م  قا حرز وبا  الف كلر  السرقات وقل ها، فإها كلرت السرق

يف بعض املناطق ال السيار  الزم كطها يف الوا ين، أو تض  عليها حارو، 
رز  أو تض  كاميات مراق ة، املقوص  أن  قا خي لف، فإها شككنا يف كصحمه حه

 االح ياط أن حمقيم اهللو وال حمورأ اهللو  حمورأ اهللو.

 (.)وأن تََْنَتِفَي الشبه ُ  الشرط الرابا:

كرحماه ( و قا ك ا قلنا يف اليحما هكرحماه، ويف حو السرقة ه ن تََْنَتِفَي الشبه ُ وأ) 
احم فال الش هة؛ أن القاعو  عنوحما يف اهللوو  "ا رلوا اهللوو  بالش هات ما 

 اآ طع م".

احم فال الش هة ي تب علل  قا الشرط مساحلين، ليي فيها قط ، هكر املونف 
- ،يف  قا الشرط تسعة أمللة: -تعا 

 (.اَل أبيه وإن عَ  من مالِ   ِ قَ بالسرِ  اُ طَ ْْ فال يَُ ) ُول:ا

 ا حمفال ؛ أن الصلو له حق علل أبيه يفأبيه( من مالِ   ِ قَ بالسرِ  اُ طَ ْْ )فال يَُ  
وما ا، هل ، فسرل من ماح أبيه، ش هة  ش هة، لكنها لعيفة، ولص كاحمد 

 لعيفة.
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بيه، ينفق من ماح أ؛ أن االبن أب عليه أن (ََ فَ ه وإن سَ دِ لَ )وال من وَ 
وان كان السارل أباا فإن اأب أ الا من حقه أن ي  ل  من ماح ولوه، فال ش  

 يف وجص  الش هة.

، خبالف ال  ل  القل هكرحماه (واُف  في هذا س ا ه  )واُ ُ قاح املونف: 
ال  ل  من ماح االبن  اص مبن  باأب  ون اأم، لكن ملاها جعلنا اأم  نا  

 النفقة يف ماح ولو ا وال ال  هلا حق، يف ش هة وال ما يف ش هة  أن هلا حق يف
 يف ش هة، "ا رؤوا اهللوو ".

َ   اُ ُ  اُ طَ ْْ )ويَُ   قاح:  حمعم اها آرل ، (همن ماِل قريبِ   ٍ قَ رِ بسَ  قريبٍ  َو
القريب واأخ من غي ا بال واأبنال اأ صح والفروي، فإحمه حُيو، ليي جمر  القرابة 

 يعا ش هة.

ص كنا يف  صر  أب فيها علل اأخ أن ينفق ومل ينفق، فق ب اأخ ل
 وآرل، ف ا اهللكم 

أحما ما أقصح ال أ رل؛ أن ا ن ال حيضرن حموه علل  قه املسألة فأقصح ال 
أ رل اهلل أعلم، واال لص أر حما أن حمط ق القصاعو لص كان الشخص مؤ ين ل طليق 

  قا اآقاط الش هة؛ أن له حق يف القصاعو قو يقصح: واهلل أن القاعو  تق ضة
 املاح، ف اج  املسألة علل كين حاح.
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ان رِ اآلخَ  ه من مالِ تِ قَ رِ من الزوجين بسَ  أحده  اُ ْطَ الثال : )وال يُ  ، ول َ 
 زًا عنه(.رِ حْ مُ 

 كقل  اليوجني ال يقط  أحو ا بالسرقة من ما ا  ر، ولص كان ىرزاا عنه.

(.بِ كاتَ مُ  من مالِ  ده يِّ ه أو سَ دِ يِّ سَ  من مالِ  عبده  قَ رَ وإذا سَ ) الرابا:  ه أو حره

  قه أربعة، آرل الع و من ماح آيوه.

 اها آرل السيو من ماح مكات ه. -5

 (.سْ مى خَ لم تُ  نيم ٍ أو من غَ ، المالِ  من بيتِ  مه سَِّ مُ  رٌّ )أو حُ  -9

كقا عنوك، أو حٌر مسلم أو ( المالِ  من بيتِ  رٌّ حُ  مه سَِّ أو مُ  نا قاح: )
من بيد املاح، وقصله حر  قا ليي بقيو وهلقا زا   احب الروض قاح  مسلم حرٌ 

 مسلم حٌر أو ع و.

أو زا   احب الروض قاح: "أو قهن، مسلم ُحر أو قهن من بيد املاح"، 
ملاها  أن ا حمسان له حق مسلم له حق يف بيد املاح وال ال  ف عىن  قا أحمه 

 يسرل من بيد املاح  ال ال أصزأصز له أن يسرل منه  ما  ام له حق أصز أن 
 هل  ااا الكالم يف اآقاط اهللو ما معناه أصز.

فنقصح  نا: وجوت ش هة مسقطة لل و، ال أحمه أصز له أن يسرل ما عاه 
 اهلل، ممكن يعير ما يف اشكاح.
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قاح ل  يف باب ال أجي: )أو آرقة ال قط   (،سْ مى خَ لم تُ  نيم ٍ )أو من غَ 
 ط  فيها.فيها(،  قه آرقة ال ق

( ا حمسان جال ا، ال ني ة وغينَّ منها ق ين سْ مى خَ لم تُ  نيم ٍ أو من غَ قاح: )
أن تُقسم، فإحمه ال يقط ؛ أحمه له حظ املقوص   نا أحمه لص كان من ال ارمني وال 
مطلقاا  ال مطلقاا ملاها  أحمه ق ين أ،   ي عنوحما مخي مخي ال ني ة في  يق ب 

ن بيد املاح قاح   ق حقة من ا ن بورل، فله ا، بيد املاح،  ص اها أ ق م
 فيه ش هة.

أما اها مُخسد وقس د علل ال ااني، وجال واحو وآرقها من أحو ال ااني 
 حُيو وال ال  حُيو.

لل آرل فقي من وقف غلة ع، (ْرا ِ عَّ  الفُ  ق ٍ وَ   ِ َّى من غَ  )أو فْيره 
سرل من  حق، وهلقا أصز يالفقرال، حُيو وال ال  ال حيو لصجص  ش هة، يقصح أحما ل

 الصقف  ال أصز وااا املقوص  أحمه يسقط اهللو.

َُ   ه ََ ِر فيه شَ  من مالٍ  التاسا: )أو شخ ه    ِ قَ رِ بالسى  اُ طَ ْْ ا ال يَُ مى مِ  دٍ حَ له أو 
 (.اْ طَ ْْ لم يَُ 

حمعم  قا شخص ترك جم صعة ولعصا أمصاهلم عنو شخص،  ار  قا املاح 
و ماح شركة وُ لط  ار ي اي ويش م به، وجال شراكة، أو شركة، يعا عنوحما رأ
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واحو من الشركال وآرل منه من  نوول النقو يف  قه الشركة آرل منه، فل ا 
 قُ ض عليه  ين حُيو حو السرقة وال ال  ال حُيو؛ لصجص  الش هة.

حسناا لص ما كان له شةل يف  قه الشركة، لكن ولوه له ش هة، وال ال  
، فلص كان له شركة أو كان أحو ممن ال يقط  بالسرقة كقل ، زوج ه هلا، زوجه له

 منه له فيه شركة حمعم.

ا  ص الشرط حمعم  ق، (نِ يْ تََ رى مَ  ، أو إقرارِ نِ يْ لَ دْ عَ  إال بشهادةِ  اُ طَ ْْ )وال يَُ 
 اخلامي: و ص ث صت السرقة، والسرقة ال تل د اال بأحو أمرين:

 .اما با قرار 
 .  أو بالشها 

يه ا قرار مرتني، ال يكفة مر  واحو ، وأما الشها   أما ا قرار، فُيش ط ف
 فيش ط فيه شها   عولني، رجلني.

ال يق ين هل ؛ أن شها   النسال ال مو ين هلا  وهَ يْبَ رجَ وامرأتان 
ا.  يف اهللوو  أبوا

ين يف  رأ قلنا ان الرجصي يف ا قرار يُق  (اَ طَ ْْ ه حت  يَُ عن إقرارِ  عُ زِ نْ )وال يََ 
  ين يف  رأ اهللو.اهللو وال ال  يق

وهلقا لص جال شخص ماح ُآرل اآ وعة امل هم، ورفعد القضية من املوعة 
العام، وجال السارل قاح له أحمد القل آرقد املاح  قاح: حمعم أحما القل آرق ه،  
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كم آرقد  قاح آرقد عشر  ماليني، يصم طل  اثامة قاح له: ارج  عن اقرارك، 
ط ا علة، حمفسياا أحما ما آرقد شةل، يسققاح: يا شيخ ترم ما آرقد، لكن ل طص 

 عنه اهللو، وال يوف  شةل من عشر ماليني وال يوف  شةل 

حمقصح: ال اقراره ال ينف  يف الرجصي عن حقصل الناو، أما العشر ماليني 
فهة ثاب ة يليمه ل احمه والهلل، لكن القل يسقط برجصعه  ص اهللو حق اهلل 

صح:، في عض اهللكم وأصز ت عيض اأحكام، يق 

 لكصن اأآ اب لقاك تق ضة  وتص ف اأحكام بال  عض 

اأآ اب يف حق اهلل م ناه علل املساىة، وعلل  رأ اهللو، أما حقصل 
 ا  ميني ف  ناه علل املشاحة، فال ُعقر له يف الرجصي.

يقصح يف الروض بعو  قه املسألة: "قاح ال بأو ب لقينه ا حمكار"، ملاها  
أن امرأ  قاح، أحمه أوش بامرأ  قاح هلا: "أآرقد  قصل لءثر القل جال عن علة

 ال"، فقاح: ال بأو ب لقينه ا حمكار، لكن  قا يف حقصل اهلل  القل  ص اهللوو .

 ه(.منه بمالِ  المسروقُ  بَ طالِ )وأن يُ 

ال مباها  بإقامة اهللو و  منه( المسروقُ  بَ طالِ وأن يُ : )الشرط السادس قا 
 اهللو. باملاح  باملاح ال بإقامة
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فرل احممثر الققف قلنا: ال حُيو القاهف اال اها طالب املققوف بإقامة اهللو، 
أما يف السرقة فال يش ط أن يطالب  احب املاح أن يطالب اهللو، ااا تصجه 

 يطالب باملاح، قاح: فالن آرل مال أحما أب ل فلصآة.

هللو، ااا ا ين يقاح ت  ة حُيو، ال ليي له عالقة بإقامة اهللو ليي له عالقة ب
 قا شرط علل املق ب يف ماها  يف اقامة اهللو أن يطالب باملاح ال بإقامة اهللو، 
وهلقا لص طالب باملاح قاح: ترم أب ل فلصآة، فالن آرقها، لص قاح فالن أ ق 
مال ما قاح آرل، جال فالن أ قت املاح  قاح حمعم أ قت املاح، ومل يقكر يف 

ينة علل السرقة، وااا قامد بينة علل أ ق الوعصم آرقة وال شةل، وال قامد ب
 املاح، يأ ق املاح.

لص أحمه قاح فالن آرل مال وطالب مباله املسرول، فأوش بفالن قاح احمه 
 آرل، أو قامد عليه ال ينة أحمه آرل، فإحمه يقام عليه اهللو، ان مل يطالب.

ه قحسناا، لص طالب قاح أحما أطالب باملاح، ملا جال وطالب باملاح قاح  
فلصآ ، قاح أحما يكفيا  قا ال تقطعصا يوه وال شةل، ما رأي   ال ينف   قا بين 

 حُيو.

أ ق مال وث  د ال ينة بأحمه أ ق ماله، ويطال ه باملاح، يقصح  ات املاح، مل 
 تل د السرقة احم هل، واهلل أعلم.
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، كيف داآلن صف  تطبيَ الح، ه اليمن (يدُ  تْ عَ طِ قُ  اُ الْطْ  بَ جَ )وإذا وَ 
 يمن (.ه اليدُ  تْ عَ طِ قُ  اُ الْطْ  بَ جَ )وإذا وَ  ق حو السرقة  قاح املونف: حمط

( ما الوليين  قاح يف قرال  ابن مسعص : )والسارل والسارقة ه اليمن يدُ ) 
 ، وع ين املسل ني أنملسو هيلع هللا ىلصفاقطعصا أأا  ا(، و قا القل جرم عليه ع ين الن  

 القط  يكصن لليو الي ىن.

 .(تْ مَ سِ وحُ  الك ِّ  َِ صِ فْ من أين تْطا  )من مَ 

ما معىن اهللسم  حس ها أن تصل  يف الييد امل لة ح  تنسو ( تْ مَ سِ )وحُ 
 أفصاه العرول وال يس  ر جريان الوم و رول الوم.

ا، مسألة ور  فيها حكم  اص،  -تعا، -  احم قين املونف 
 من سرق شي  من حرز.و ة: 

ثًرا مرً  زٍ رْ حِ  شيًوا من غيرِ  قَ رَ ن سَ ومَ : )--قاح  اَن أوَ  أو  اَ 
 (.هماغيرَ 

 كقا ل طد عنوك كلراا، أو ُكلُمراا.

 : أشار ا، ُكلُمراا، بالضم واللال املشو   م  زيا   امليم.ال  ا 

َال:  ما ل ط املسألة، كيف ل طها الشيخ  الس
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 : كلراا.ال  ا 

َال  : كلراا بف   ني.الس

 : وأشار.ال  ا 

َال  هلل امللللة، ُكلم،راا، كقا يف: يف ]الروض[ قاح بضم الكاف، وف الس
 ]الروض[.

 الد  ة حيرك لكن ما اهللركة، الف هلل كقا مقوص . 54:26

ثًرا أو غيرَ  زٍ رْ حِ  شيًوا من غيرِ  قَ رَ ن سَ )ومَ  اَن أوَ   ْضِعَفتْ أُ  هما مًراَ 
 (. اَ طْ وال قَ  يم ُ عَّيه الِْ 

ثًرا(  زٍ رْ حِ  شيًوا من غيرِ  قَ رَ ن سَ ومَ حمعم، ) اَن أوَ   قا أو  الكلر مًراَ 
 الُكل،ر طل  الف اح.

ماها يعا  (يم ُ عَّيه الِْ  ْضِعَفتْ أُ ( قاح من مُجَّار  أو غيه، )هما)أو غيرَ 
صح يعا اها كان  قا الشةل القل آرقه قي  ه ماحلة، حمق( يم ُ عَّيه الِْ  ْضِعَفتْ أُ )

 تض نه مباحل ني.

 وليي فيه قط  لفصات شرط اهللرز.
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سعول قاعو : "أحمه من آقط عنه اهللو وجعلها بعض العل ال ملين الشيخ ال
 فإحمه ُيضعف".

جعلها بعضهم قاعو ، لكن املق ب ا  واص هل  فقط بالكلر بالل ر 
والكلر، حمعم، بالل ر والطل  واُا َّار واملاشية،  قه أربعة أمصر،  قا املق ب أ ا 

ا عوا ا م   ص بالل ر، والُكل،ر والطل  واُا َّار، واملاشية،  قه اأربعة فقط، أما
 وهلقا قصح املونف أو غي ا فيه اطالل  الف املق ب.

وان كان  قا القصح قاله القالة، وا  اره اليركشة، والقصح اللان قومه يف 
]ال نقيهلل[ وقط  به يف ]املن هل[ أحمه خي ص هبقه اأمصر؛ أ ا  ة الد ور  هبا 

 النص، وليي فيها قط  لفصات شرطه.

ا، باب حو ُقطَّاي الطريق، ويس يه بعض  --  احم قين املونف 
رابة".  الفقهال "حو حه

ل،  ر، يف تن يه  نا يف الصرقة وال آؤاح  يقصح: يف املو ا  املني بف   ني، ك،
 الكلر بف   ني، اُا ار.

تفضين ما اآ لىن  قاح وال حمص، قاح ولص كقا، ما هكر، علل كين حاح 
عاا اليوجة اها أ قت ك ا مر يف باب حي ال مييو مراجعة؛ ممكن اهاا  قه ح  ط 

النفقات، أن هلا أن تأ ق من ماح زوجها ما ك ال  ة وعياهلا باملعروف، ومر، 
 معنا  قا يف باب النفقات.
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َِ  طىاعِ قُ  حدِّ  با ُ اآ عن باهلل، ]  [.الطري

  الطريقه  طَّايه من  م قُ 

َِ  طىاعِ قُ  حدِّ  با ُ ]  [الطري

 ،يانِ نأو البُ  في الصىْحرا ِ  لسالحِ با ض ن لَّناسِ رِ عْ يََ  ينوهم الذ
ال لَ ا أو غيرَ َ ُمكافيً تَ ن منهم قََ ، فمَ  ً قَ رِ ال سَ  ةً رَ  اهَ مُ  هم المالَ ب نَ صِ غْ فيََ   دِ هَ 

ذ عخُ ولم يَ  ََ تَ ، وإن قََ رَ هِ تَ شْ حت  يَ  بَ َِّ  م صُ  ََ تِ قُ  المالَ  ذَ ، وأخَ يِّ مِّ والذِّ  والعبدِ 
 مَ تى حَ تَ   ِ لطرْ قَََ ًدا في ا بُ  جِ ا بما يُ  ْ نََ ، وإن جَ بْ ََّ صْ ًما ولم يُ تْ حَ  ََ تِ قُ  المالَ 
َ    ذَ خَ ه، وإن أَ استيفاؤُ  ولم  قُ لسارِ ه اذِ بعخْ  اُ طَ ْْ ما يَُ  رَ دْ قَ  ِمن المالِ  واحدٍ  َ

َِّ  اَ طِ  ا قُ َُّ تَُ ْْ يََ  ا تَ مَ سِ وحُ  ،واحدٍ  ْافٍ ي مَ   فرَ سْ ه اليُ َُّ جْ   ورِ نَ مْ ه اليُ دُ يَ  واحدٍ  منَ 
وا دُ رى شَ  ا بعن يُ فُ نَُ   ِ قَ رِ السى  صا َ نِ  غُ َُّ بَْ ًسا وال مااًل يََ فْ  ا نََ صيبُ ، ف ن لم يُ يَ َِّّ  م خُ 
ََ  ن تا َ ، ومَ إل  البَّدِ  ونَ وُ عْ تَر ن يَ فال يُ  ْب عنه ما   رَ َْ عَّيه سَ  رَ دَ ْْ أن يَُ  منهم قََ

، وأُ تْ قََ  مِ َحت  وتَ  بٍ َّْ وصَ  اٍ وقطْ  يٍ فْ من نََ  َان هللِ   من نفسٍ  ينَ يِّ مِ دَ بما لآل ذَ خِ ٍَ
ََ ن صِ له عنها، ومَ  ْعَف إال أن يَُ  ومالٍ   ٍ رْ وطَ   ه أو مالٍ متِ ر ه أو حُ عَّ  نفسِ  ي

ه به، عُ فَْ ه دَ نِّ َّ  ظَ ع بُ َِّ غْ ما يََ  َِ هَ سْ عن ذل  بعَ  اُ فَّه الدفْ  هيم ه أو بَ  يٌّ مِ له آدَ 
، فه  شهيده  ََ تِ عَّيه، ف ن قُ  مانَ فَّه ذل  وال ضَ  َِ إال بالْتْ  اْ ندفِ ف ن لم يَ 

ًصا صِّ ََّ تََ مُ  ٍَ جُ ر  منزلَ  ََ خَ ن دَ ه، ومَ مالِ  ه دونَ تِ مَ رْ ه وحُ عن نفسِ  اُ ه الدفْ َّزمُ ويَ 
ذل .مُ كْ فحُ   هَ 



3308 
 

من جمع ا  هماهاا ُقطاي الطريق القين ينط ق عليهم اهللكم يف  قا ال اب، 
 أوصافًا:

: أ م ي عرلصن للناو بالسال ،  رل بقل  من تعرَّلصا ال ص  اُول
، ليي  نللناو ب ي آال ، والسال   نا أ ىن آال ، ولص ك اك ان آكني ملالا

 حو أ ىن، وهلقا قالصا يف الشرو : "ولص عوال أو حهراا".

أن يكصن تعرلهم للناو أ ق املاح، أما لص تعرلصا للناو  الشرط الثاني:
 أمر   ر ايقال من غي أ ق ماح، فهقا علل املق ب ليسصا من اثاربني.

ما لص كان أ ق من املاح أن يكصن أ ق م لل اح جما ر  ال آرقة، أ الثال :
  فية فهؤالل آارقصن.

أشار املونف للخالف فيه، و ص ماها  و ص  ين يش ط هناك شرط رابا: 
فقط أن يكصن يف الو رال  يعا  ين ُقطاي الطريق فقط اللقين يف الو رال وال 

 ح  اللقين يف وآط ال لو  املونف أشار ا، اخلالف.

كن املونف يقصح: يف الو رال أو بعض العل ال اش ط يف الو رال، ل
 ال نيان، فهقا قصله يف الو رال أو ال نيان اشار  ا،  قا اخلالف.

 عقصبة ُقطاي الطريق، وهكر أ م علل أحصاح: -تعا، -  أشار 

 : من يُق ين وُيولب، من  ص  الْسم اُول
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ال لَ َ ُمكافًوا أو غيرَ تَ ن منهم قََ )فمَ   المالَ  ذَ وأخَ ، يِّ مِّ والذِّ  والعبدِ  دِ هَ 
 (.رَ هِ تَ شْ حت  يَ  بَ َِّ  م صُ  ََ تِ قُ 

اهاا حو ُقطاي الطريق يف  قه الوصر   ص الق ين   الولب ح  يش هر 
 أمر م، يعا يعلق علل شا ص يولب عليه ح  يش هر أمره.

ومن  ص القل يُعاقب هبقه العقصبة  من مج  بني أمرين: بني الق ين، وأ ق 
 املاح.

شرطه أن يكصن  قا الق ين مصج اا للقواص أو ال  حسناا الق ين  نا  ين 
ليي بشرط أن يكصن  قا الق ين مصج اا للقواص، وهلقا قاح، من ق ين مكافئاا أو 

 غي مكاف .

كالصلو فلص أن قطاي الطريق  ؤالل يف حمفي العوابة والعياه باهلل أب، 
وه، يُق لصن لو ه صا علل قافلة فيها ولو ومل يق ين اال  قا الصلو  قا الصالو ق ين و 

ا والقاتين حراا، ولص   وُيول صن وال ال  يق لصن ويول صن، ولص كان القل ق لصه ع وا
 كان القل ق ين مسل اا والقاتين همياا.

اهاا الق ين  نا ق ين حو أم قواص  ق ين حو وليي ق ين قواص، وح  لص 
 ق ين من ال أب فيه القواص.

ي  لب، هم الق ين من غأن تكصن عقصب  الحال  الثاني  في ُقطاع الطريَ:
 من  م 
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 (.بْ ََّ صْ ًما ولم يُ تْ حَ  ََ تِ قُ  ذ المالَ عخُ ولم يَ  ََ تَ )وإن قََ 

 ين  قه عوابة.اها ق  (بْ ََّ صْ ًما ولم يُ تْ حَ  ََ تِ قُ  ذ المالَ عخُ ولم يَ  ََ تَ وإن قََ ) 

ط عاا، ُقطاي الطريق بع ار  آهلة حمقصح عوابة مسل ة تس هوف أمصاح 
لطريق أو اثاربصن، اآ هوفصا قصماا أو حماآاا بالسال ، الناو،  قه  ؤالل  م ُقطاي ا

  بعو هل  ق لصا منهم، لكنهم مل يمثفروا مباح،  ا  هم الشرطة أو غيه ومل 
 يأ قوا، أو ما وجووا شيئاا فق لصا ومشصا.

لكن  ين  م  وفهم الق ين وال  وفهم املاح   وفهم املاح والهلل وال، 
 نف بالق ين.فهؤالل مباها يعاق صن  قاح املو

 (.بْ ََّ صْ ًما ولم يُ تْ حَ  ََ تِ قُ  ذ المالَ عخُ ولم يَ  ََ تَ وإن قََ : )--قاح 

 فقط ق ين من غي  لب.( بْ ََّ صْ ًما ولم يُ تْ حَ  ََ تِ )قُ  

ََ حتًما(وملاها قاح:   ، ما فاحلو  كل ة ح  اا  نا  أحمه ال يسقط مبعىن أحمه)قُِت
، قالصا ال حنن حمريو الويةليي قوا اا، لص أن أوليال الوم  ص ق ين، أوليال الوم 
 ين؛ أن وال ما يق ين  يق مساىينه يف الق ين، أو عفصحما من غي  ية،  ين يُق ين

 الق ين  نا حو ال يسقط بعفص أوليال الوم والهلل.

 اها طال صا بالوية حمعم، آيأش معنا بعو قليين.

 (.هاستيفاؤُ  مَ تى حَ تَ   ِ قَََ ًدا في الطرْ  بُ  جِ ا بما يُ  ْ نََ )وإن جَ 
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القل يمثهر ل أحمه ال  ا( ْ نََ وإن جَ الض ي يرج  ا، من  ) ا( ْ نََ جَ  )وإن 
 يرج  علل قطاي الطريق، وااا يرج  علل من ق ين من ُقطاي الطريق فقط.

 عنوحما املؤلف ا ن هكر ُقطاي الطريق آيأش معنا قسم ثاليت وراب .

 القين أ قوا ماح.الْسم الثال : 

، وااا أ افصا الس يين.ال ق لصا حمفساا وال أ الْسم الرابا:   قوا ماالا

املسألة  قه هكر ا املونف يف  قا املصل ؛ أ ا ت علق عنوه بالقسم اأوح 
 مَ تى حَ تَ   ِ طرْ قَََ ًدا في ال بُ  جِ ا بما يُ  ْ نََ وإن جَ والقسم اللان فقط، و ة قصله: )

 ه(.استيفاؤُ 

هللالة ا من اللقين جنصا جناية تصجب القص،  يف الطرف  ُقطاي الطريق يف
 اأو، أو اللاحمية اللقين حوين منهم ق ين.

أما ُقطاي الطريق و م اللاليت أو الراب  اللقين أ قوا املاح، أو أ افصا الس يين 
ومل حيوين منهم ق ين، وجنصا جناية  ون النفي تصجب القص  يف الطرف،  قا ال 

شال طالب  ني   م اآ يفاؤه بين يكصن أمره ا، أوليال الوم، أو ا، اجملا عليه ا
 بالقواص، وان شال أ ق الوية، وان شال عفل.
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قاح يف  -تعا، -والهلل، ملاها قلد لكم  قا  أن املونف 
]ا قناي[: "وال ي   م اآ يفال جناية تصجب القواص في ا  ون النفي اال اها  

 كان ق ين"، ويوح عليه ولعه هلقه املسألة يف  قا املصل  يف  قا ال اب.

ا لشخص، واحو فنعيو حمقصح: قا ط  الطريق اها أثنال قط  الطريق قط  يوا
و م يسرقصن املاح فقطعصا يو لشخص، ف ا تقصلصن   ين اهللق  نا يف اآ يفال 
 :قط  اليو لل ها عليه أو ي   م االآ يفال ح  لص عفا اجملا عليه، فُوين تقصح

لناو ااها كان  ؤالل قو حوين منهم ق ين يعا  ؤالل ه  صا ا، جم صعة من 
يسرقصن أمصاهلم فق لصا منهم شخواا، وأتصا ا، شخص   ر وقطعصا يوه، ف اها 

 حمقصح  نا 

حمقصح: ي  كم اآ يفال ااناية ع َّا  ون الناو، فُ قط  يوه   يق ين، قاط  
 الطريق  نا تقط  يوه ح  اا وليي قوا اا،   يُق ين.

الوا املاح ومل يق لصا وج أما اها كان ُقطَّاي الطريق  ؤالل قو آرقصا، قو أ قوا
ا، الشخص يقاومهم وال شةل، فقطعصا يوه، فهين ي   م قط  يو قاط  الطريق، 
وال ما ي   م  حمقصح ال ي   م، وقصله ال ي   م معنا ا أحمه يكصن اأمر فيه ا، 
 اجملا عليه، ان شال طالب بالقواص، وان شال طالب بالوية، وان شال أآقط.

يف ]ا قناي[: "وال ي   م اآ يفال جناية تصجب  والهلل  قا، وهلقا قاح
 القواص في ا  ون النفي اال اها كان ق ين".
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 و ا ر املن هل أحمه ال ي   م اآ يفال ااناية في ا  ون النفي مطلقاا، بالنس ة
لُقطَّاي الطريق، اهاا ُقطاي الطريق جناي هم علل ما  ون النفي علل  ا ر املن هل 

 لل ها عليهم، ان شال طالب واال أآقط. ال ت   م، وااا تكصن

وأما جناي هم علل النفي  قا ما فيه اشكاح القل هكرحماه ق ين قليين، أن 
جناي هم علل النفي اها ق لصا  قا ي   م اآ يفاؤه وال يكصن أوليال الوم، اال يف 

  صر  آ أش بعو قليين يف مسألة اها تابصا ق ين القور  فسيأش.

وهلقا اأ ين حمعم  ص هكر الشيخ منوصر ال هصش  الص اها أ ق حقه، 
هكر اخلالف فيها، وهكره غي واحو، لكن القل أح  د أن أحم ه عليه  نا أن  قه 
املسألة في ا يمثهر عنو  احب أن اخلالف  نا م   احب اليا  ليي يف ع صم 
 رُقطاي الطريق، ااا يف  وصص ُقطاي الطريق القين ق لصا، وهلقا مل يقكر ا يف   

 ال اب، وااا هكر ا بعو القسم اأوح واللان القين ق لصا.

ما الرواية اللاحمية قاح عنوك  ك ا يف ]ا قناي[ و]املن هل[ غي   يهلل،  قا 
 ص ا شكاح ان كلي حمسب قاح ك ا يف ]ا قناي[ و]املن هل[ أحمه ال يف ]ا قناي[ 

  م قناي قاح: "وال ي يصافق ما  نا، القل يف ]ا قناي[ قرأت عليكم ع ار  ا 
اآ يفال جناية تصجب القواص في ا  ون النفي اال اها كان ق ين، والقل هكره 
 نا يف حق من ق ين وال يف حق ُقطاي الطريق مطلقاا  يف حق من تقين، بوليين 

 ترتي ها يف ال اب.
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فهقا  ص ا شكاح احمه كلي من الناو حمسب  قا ا، أحمه  الف ]ا قناي[ 
 ا ر أحمه ليي  الف ا قناي بين  ص  الف  ا ر املن هل.و]املن هل[، المث

ماها قاح الشيخ منوصر يف ]املن هل[، الشيخ منوصر هكر ]املن هل[ فقط، 
والشيخ منوصر تكلم عنها يف شرحه علل ]ا قناي[ ملا شر   قه املسألة يف 

 أن  ا ر ]املن هل[ أحمه يقط  ح  -أو ك ا قاح–ا قناي قاح: "و ا ر ]املن هل[ 
 لص كان أحمه ال ي   م االآ يفال ح  لص كان ق ين".

ك ال ا، مراجعة؛ أن  احب ]املن هل[ ما ع ارته  قاح قط ، قط  
 احم هينا، ال هصش اها قاح شةل ما لنا كالم.

 ن  ص القل تُقط  يوه الي ىن ورجله اليسرم، فالثال  من ُقطاع الطريَ: 
   ص القل تُقط  يوه الي ىن ورجله اليسرم

َ    ذَ خَ )وإن أَ  ولم  قُ ه السارِ ذِ بعخْ  اُ طَ ْْ ما يَُ  رَ دْ قَ  ِمن المالِ  واحدٍ  َ
  ا(.َُّ تَُ ْْ يََ 

اهاا م  حمقصح تُمق،طَّ  أيويهم وأرجلهم من  الف، تُقط  يوه الي ىن ورجله 
 اليسرم اها أ قوا املاح ومل يق لصا، والهلل.

َِّ  اَ طِ قُ ) قاح املونف:  ْافٍ   في مَ رَ سْ ه اليُ َُّ جْ   ورِ نَ مْ ه اليُ دُ يَ  واحدٍ  منَ 
 (.يَ َِّّ ا  م خُ تَ مَ سِ وحُ ، واحدٍ 



3315 
 

و، اهاا تُقط  يوه الي ىن ورجله اليسرم يف مقام واح (يَ َِّّ ا  م خُ تَ مَ سِ )وحُ  
 وُكسم بالييد امل لة ح  ال خيرل الوم،   خُيلل آ يله وال يُق ين وال يُنفل من

 اأرض.

َ    ذَ خَ وإن أَ قاح املونف، )  -ركيوا يف  قه الع ار –( ِمن المالِ  واحدٍ  َ
َ    ذَ خَ )وإن أَ   اَ طِ  ا قُ َُّ تَُ ْْ ولم يََ  قُ ه السارِ ذِ بعخْ  اُ طَ ْْ ما يَُ  رَ دْ قَ  ِمن المالِ  واحدٍ  َ
 َِّ   (.نَ مْ ه اليُ دُ يَ  واحدٍ  منَ 

 ا ر الع ار  ا ن افرض العوابة  قه ُقطاي الطريق راحصا وآرقصا عو  م 
 ص ا كين واحو  ارت حو ه من عشر ، وآرقصا من الورا م عشر   را م، تقا

  ؤالل اهللرامية.

أ م يقطعصن أو ال يقطعصن  ال  -تعا، -علل كالم املونف 
يقطعصن؛ أحمه  ا ر ع ارته ان أ ق كين واحو من املاح قور ما يقط  به السارل، 
وأن العم  بنويب حوة كين واحو منهم ال مبه صي املسرول، و قا  الف 

 و]املن هل[ ويمثهر ُجين ك ب املق ب.املق ب و الف ]ا قناي[ 

بين احمه يف ]الشر  الك ي[ حمسب  قا القصح أ ين الرأل، وال أ رل  ين 
يصجو رواية يف املق ب ما راجعد حقيقة ]ا حمواف[ وأشكلد علة، الع ار ، 

 ع ارات امل صن كلها ليسد كقل .
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   وجوت  قه الع ار   ة ليسد ع ار  ]املقن [ تعرفصن اأ ين اها زا 
ا  وار ]املقن [، لكن  قه الع ار  بنوها  قه الع ار  بنوها وحروفها  ة ع ار  
]الصجيي[، ]الصجيي[ للُوجيلة، وقو ك ب بعض املشايخ والمثا ر أن كالمهم 
آويو وجيو حقيقة أشار اليه الشيخ ع و اهلل الش ران يف ك ابه ]اهللهاول[ يف 

 ]اليا [.جملوين آصم  راآة عن ا مام اهللهاول وك ابه 

وأشار اشار  يسي  ا، تأثر اليا  بم ]الصجيي[ للوجيلة، و ص مط صي يف 
 اجمللو، وك ب أيضاا بعض املشايخ الوك صر ع و اجمليو اخلنني، ك ب أيضاا ك ابة يف
تأثر اليا  بالصجيي، وراجعد عو  من املصال  فصجوته ينقين ع ارات الصجيي ك ا 

  ة.

، اليا  لل ق ب الد تعق ها  احب الروض وأيضاا يف الروض ُجين والفات
 جتو أوح كل ة يقصح: "جيم به يف الصجيي"  هلل وال ال.

كان خي ور ]املقن [ وكان يُراعة   -تعا، -في وو أن املونف 
وينقين كلياا من ع ارات الصجيي، و قه الع ار   ة ع ار  الصجيي، واال فاملق ب أن 

واب آرقة، ال أن حوة كين واحو حمواب املع م  ص كصن املأ صه   ل ه قور حم
 آرقة.

وهلقا يف امللاح السابق لص آرقصا عشر   را م وعو  م عشر  كين واحو أ ق 
 ر م، فهين تُقط  أيويهم وأرجلهم  ااصاب: حمعم، علل املق ب حمعم تُقط  أيويهم 

 وأرجلهم.
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النصي الراب    قا(،  ِ قَ رِ السى  صا َ نِ  غُ َُّ بَْ ًسا وال مااًل يََ فْ  ا نََ صيبُ )ف ن لم يُ 
، وال أ ابصا حمفساا، ف ا حك هم، ال ليي  من ُقطاي الطريق، القين ال أ قوا ماالا

 شرط ما أ قوا ماالا رمبا أ قوا ماالا  ون حمواب السرقة.

 ا بعن فُ نَُ   ِ قَ رِ لسى ا صا َ نِ  غُ َُّ بَْ ًسا وال مااًل يََ فْ  ا نََ صيبُ )ف ن لم يُ وهلقا قاح: 
اأرض بأن  اهاا عقصب هم  ة النفة من(، إل  البَّدِ  ونَ وُ عْ تَر ن يَ وا فال يُ دُ رى شَ يُ 

 ُيشر وا م فرقني، ال ي كصن يأوون ا، بلو.

ا، مسألة ال صبة، ما أثر ال صبة علل  -تعا، -  احم قين املونف 
 اآقاط حُو اهللرابة 

ََ  ن تا َ )ومَ قاح املونف:  ْب  َّ  حالين:الت ب  ع، عَّيه( رَ دَ ْْ أن يَُ  منهم قََ

أن تكصن تصب ه ق ين أن يُقور عليه، ف ا حكم  قه ال صبة  اُول :الحال  
ان هللِ  رَ َْ سَ ) ما أثر ا  قاح: (، تْ قََ  مِ َحت  وتَ  بٍ َّْ وصَ  اٍ وقطْ  يٍ فْ من نََ  عنه ماَ  اهاا ٍَ

 .يسقط عنه حقصل اهلل

  ما حْ ق اهلل 

، ومل يوي صا حمفساا.  قاح: اهللو من حمفة، حمفة اها كاحمصا مل يأ قوا ماالا

 والق.  ط  لليو والرجين اها كاحمصا أ قوا ماالا
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  والولب م  الق ين اها كان ماها  اها كاحمصا ق لصا وأ قوا املاح، وك م
 الق ين اها كاحمصا قو ق لصا.

ومل يقين الق ين، وااا قاح ك م الق ين؛ أن الق ين ي قل فيه حق لآل ميني، 
ح:  ون لوم، وهلقا قاو م أوليال الوم، فال ي   م الق ين، وااا يرج  ا، أوليال ا

 وأ ق.

اهاا ه عنها(، ل ْعَف إال أن يَُ  ومالٍ   ٍ رْ وطَ  من نفسٍ  ينَ يِّ مِ بما لآلدَ  ذَ خِ )وأُ 
 ما القل يسقط بال صبة  حقصل اهلل.

ما القل ال يسقط  حقصل ا  ميني، ف  قل حقصل ا  ميني يؤا ق هبا من 
ط  اها كان قو ق حمفي اها كان قو ق ين فاهللق أوليال الوم يف القواص، كقل 

 طرفاا يف غي الوصر  الد يرم املونف ك م االآ يفال فيها و ة يف  صر  ما لص مل
قو  يق ين فإحمه ي قل اهللق لآل ميني، وكقل  يف الوصر  الد ك م فيها القط  مبا أحمه
 تاب ي قل ماها، مبا أحمه قو تاب يسقط ك م القط  وي قل حق اجملا عليه.

أ ق ماالا فإحمه ال يسقط بال صبة، بين ي قل حقصل وكقل  اها كان قو 
 ا  ميني ت قل ال تسقط بال صبة.

ا، مساحلين ت علق بوف  الواحلين ق ين  -تعا، -  احم قين املونف 
القور  عليه،  قا واهلل أ علم ما أ رل  ين القور  معنا ا أن يكصحمصا يف الق ضة، أو 

 ال  كن منهم ح  لص اهلل أعلم.
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ََ ن صِ )ومَ  لواحلين، ا ن  قه مساحلين ت علق بوف  اه(، رمتِ ه أو حُ   نفسِ عَّ ي
  ف  الواحلين.

 الصائَ عَّ   ال   أن اع:

 .احلين علل النفي  
 .و احلين علل املاح 
 .و احلين علل اهللرمة والعرض 

ََ ن صِ ومَ فقكر املونف حكم هل  فقاح: ) ه أو رمتِ ه أو حُ عَّ  نفسِ  ي
 (.اُ فَّه الدفْ  هيم ه أو بَ  يٌّ مِ له آدَ  مالٍ 

  جالت هبي ة تريو ت لف ماله، حاوح يوفعها مل يس ط( هيم ه أو بَ  يٌّ مِ دَ )آ 
 أن يوفعها، ف ا اهللكم 

 اْ ندفِ ه به، ف ن لم يَ عُ فَْ ه دَ نِّ عَّ  ظَ  بُ َِّ غْ ما يََ  َِ هَ سْ عن ذل  بعَ  اُ )فَّه الدفْ 
 ، اهاا قاعو :عَّيه( مانَ فَّه ذل  وال ضَ  َِ إال بالْتْ 

لواحلين صز، وآيأش معنا أحمه يليم  ف  ا:  ف  الواحلين علل  قه الوصر  أأواًل 
علل النفي، ولكن الصاجب يف  ف  الواحلين أن يكصن  فعه يف اأآهين، فال أصز 
ق ين الواحلين م  القور  علل  فعه بوون الق ين، وال أصز قط  عضٌص منه م  القور  

 علل  فعه ملالا باار  فقط.
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وال  فَّه ذل )قا، وال أصز جرحه م  القور  علل  فعه بالكالم ... و ك
 (.فه  شهيده  ََ تِ عَّيه، ف ن قُ  مانَ ضَ 

ن  نا مسألة، ، لكعَّيه( مانَ فَّه ذل  وال ضَ  َِ إال بالْتْ  اْ ندفِ )ف ن لم يَ 
 حنن حنكم بقل   ا راا، وباطناا عنو قيام ال ينة، أما اها مل تصجو بينة.

واحو ق ين شخص، جالوا ملاها ق ل ه  قاح:  فعد الواحلين عن حمفسة، 
  قا ق له  فعاا للوياح والهلل  فهين يسقط عنه القواص وال ال  فقاح

حمقصح: ال بو من اقامة ال ينة علل الوياح، لص يُعطل الناو بوعصا م ال عل 
 رجاح  مال قصم وأمصاهلم.

فهص  ان قُ ين املوصح وعليه و ص يُواف  عن حمفسه،، (فه  شهيده  ََ تِ )ف ن قُ 
 شهيو.

ام يف اأجر اأ رول أو ح  يف اأحك وآ ق معنا أحمه شهيو  نا يف أحكام
الوحميصية، من جهة أحمه ال يُ سين وال ُيكفن، ُيكفن يف ثيابه، يعا ال يُ سين وال 

 ُيولل عليه، آ ق قاح وال مق صح  ل اا.

يف بعض حُمسخ ]اليا [ أ نها يف حمسخة الشيخ القا ة مصجص ، يعا  ص: 
 "ال يُ سين شهيو معركة".

  صح  ل اا".يف بعض النسخ: "وال مق
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ه تِ مَ رْ ه وحُ فسِ عن ن اُ ه الدفْ َّزمُ ويَ )ا ن يأش  ين أب الوف   قاح املونف: 
 ه(.مالِ  دونَ 

حمعم الوف  عن النفي وعن اهللرمة واجب، وليي  احلي فقط بين  ص واجب، 
ملاها  أحمه ال أصز لإلحمسان أن ي قح حمفسه، وال أصز لل رأ  أن ت قح عرلها وحنص 

 هل ، فالوف  واجب.

ولكن الوف  عن املاح ليي بصاجب، ملاها  أن ا حمسان له أن ي نازح عن 
ماله لشخص له أن ي نازح، جال لص يريو أن يسرل ماله، و و ه لص ما أعطاه 
ألف لاير آصف يق له، قاح: ال ُ ق ألفني ك ان، فأعطاه  ين يليمه الوف   ال 

 يليمه الوف .

ذل (، مُ كْ فحُ ًصا صِّ ََّ تََ مُ  ٍَ رجُ  منزلَ  ََ خَ ن دَ )ومَ   َ ين يعا اها   ه
الشخص منيح رجين م لوواا،   ين بي ه ي هسي أو ينمثر ا، ىارمه، ولص مل 
يكن قووه أ ق املاح، ف ك ه كوف  الواح يقصح: ا رل من ال يد وخُيرجه من 

 ال يد مباها  باأآهين.

 

 

 



3322 
 

َِ  تالِ قِ  ]با ُ    [يِ غْ البََ  أه

ٍَ  عَّ  اُمافِ  نَََع ه ومَ  َ  ه لهم شَ  ق فه   َ رَ إذا خَ  ، غاةه بُ  مْ هُ فََ  سائغٍ  بتعوي
وإن  ها،الَ زَ أَ  م ً ظَِّ روا مَ ََ  ن منه، ف ن ذَ مُ ِْ نْ هم ما يََ سعلَ هم فيَ راِسََّ وعَّيه أن يُ 

أو   ٍ صبيى لعَ  طائفتانِ  تْ ََّ تََ تَ هم، وإن اقَْ ََّ اتََ وا وإال قَ ها، ف ن فاؤُ فَ شَ ََ   به ً ا شُ  ْ عَ ادى 
َ    نُ مَ ضْ فهما ظالمتان، وتَ  ياس ٍ رِ  ُُ  تْ فَ ََّ تَْ ما أَ  واحدةٍ  َ   .رَ خْ عَّ  ا

َِ  تالِ قِ حسناا، م،نن )   َ  ه هم شَ ل ق فه   َ رَ إذا خَ (، قاح املونف: )يِ غْ البََ  أه
 .(عَّ  اُمافِ  نَََع ه ومَ 

 قا ال اب أيها ا  ص  الكرام، ي كلم عن  نف من أ ناف اخلارجني عن 
اي الكل ة علل امام ا أان، وك ا تعل صن أن اأمن أيها ا  ص  الكرام واج  

 علل الناو.للناو، أن  قا من أعمثم حمعم اهلل

وأن اخلرول علل اأحل ة وحميي اليو من الطاعة، أن  قا مما ي تب عليه 
املفاآو العمثي ة، والصيالت الك ي ، وال اريخ والصاق  شا وان علل هل ، فلم 

لعاف اآو ألعاف أخيرل أحو علل امامه اال ووق  باأمة وبالناو من ال الل واملف
 ما كان يمثن أحمه حيوين به من املواحل، وما كان يُرا  من املواحل.

علل ثالثة  -تعا، –لكن اخلارجني عن ق ضة ا مام عنو الفقهال 
 أ ناف، قاح بعضهم أربعة أ ناف.

 آ ق معنا ق ين قليين، و م: ُقطَّاي الطريق. الْسم اُول:
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قاحمصن وال ال  يعا  م آامعني ُقطَّاي الطريق  ؤالل  م  ارجني عن ال
ومطيعني لإلمام وال ا مام يطر  ورا م وي  يت عنهم و م عوابة مسل ة،  ارجة 

 عن القاحمصن 

إًذا هذا الصن  اُول: الخارج ن عن اُماف أو عن قبض  اُماف 
 أصنا :

 ُقطَّاي الطريق، وقو عرفنا حك هم. اُول:

يهم بال كفي اي الطريق حُيكم علمن جهة ال كفي وال فسيق، وال خطئة، ُقطَّ 
 وال بال فسيق وال بال خطئة  بال فسيق؛ أ م أتصا ك ي  من ك احلر القحمصب.

م   من الخارجين عن قبض  اُماف: -أيها ا  ص  الكرام-الْسم الثاني 
 .اخلصارل

من  م اخلصارل  آيأش يف   ر ال اب اخلصارل:  م أ  اب اع قا  فاآو 
لسنة واا اعة ويرون تكفي املسل ني بالقحمصب، ويس  لصن  مال خُيالفصن أ ين ا

 .-تعا، -املسل ني وأمصاهلم، فهؤالل اخلصارل يقكر املونف 

ال أ رل املونف هكر ا، أو  احب الروض، املقوص : أن اخلصارل  ؤالل 
 قصم أ  اب اع قا  فاآو.
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  لف ما حكم  ؤالل اخلصارل القين حي لصن  قا االع قا   حك هم ا
 العل ال فيهم:

  :اما أحمه تفسيق اع قا ل أو تكفي، ح  يُروم عن ا مام أمحو القصح
 بكفر اخلصارل.

لكن كفر اخلصارل ال جملر  اخلرول، واال يشاركهم يف اخلرول ُقطاي الطريق، 
 ين يقاح ب كفي م  ال تكفي أ  اب القحمصب ملين: ُقطاي الطريق لص كفر م 

 مبقالة اخلصارل، و ة ال فكي بالقحمب. أحو لكان قاحلالا مباها 

أما اخلصارل بأ م أ  اب اع قا  فاآو يف بعض مساحلله ما قو يُقاح بأحمه 
 والف ملا ُعلم من  ين ا آالم، فلقل  كفر م بعض العل ال واآ ولصا بأ لة: 

ما يرمَ السهم من الرمي »: كقصله   .«يمرون من الدينَ 

م  م القين بصَّب عليهقبض  اُماف:  الْسم الثال : من الخارجين عن
  قا ال اب، و م أ ين ال  ة. -–املنوف 

من  م أ ين ال  ة  م  حمقصح ان  ؤالل اخلارجني من الُ  ا  ال من اخلصارل، 
 قاح املونف هكر هلم شروط:

 (.ق فه   َ رَ الشرط اُول: )إذا خَ 
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مام  قا أن يكصحمصا مجاعة قصم، ال واحو  رل علل ا  إًذا الشرط اُول:
ال يكصن من أ ين ال  ة، بين  قا يكصن قاح اأ  اب يقصلصن حك ه حكم 

 ُقطَّاي الطريق؛ وأن أ ين ال  ة هلم أحكام  وهم، آ قكر.

 .(نَََع ه ومَ  َ  ه لهم شَ ) الع  ار م من أ ين ال  ة  الشرط الثاني:

 ل( أما جم صعة ال شصكة هلم وال منعة،  رجصا علنَََع ه ومَ  َ  ه شَ أن يكصن )
 آيأش هأحم  ا مام فهؤالل ال يُقاح فيهم  كم أ ين ال  ة، يف اآقاط الض ان

 معنا أن أ ين اهللكم فيه حكم  اص يف اآقاط الض ان.

فالقل خيرل من غي شصكة ومنعة  قا حك ه أغلظ من حكم ماها  أ ين 
 ال  ة وأب فيه الض ان، قاح أ  ابنا: "حك هم كقطاي الطريق".

ٍَ  افِ الثال : )عَّ  اُم  (.اُمافِ  عَّ  نَََع ه ومَ  َ  ه شَ  لهم، سائغٍ  بتعوي

 أن يكصن  روجهم علل ا مام ب أويين آاحلغ. الشرط الثال :

أما لص  رجصا علل امام العوح من غي تأويين آاحلغ، فهؤالل كُقطاي الطريق 
ال يكصن حك هم حكم أ ين ال  ة يف اآقاط الض ان القل آيأش، ويكصن 

  ين ال  ة.حك هم أغلظ من حكم أ
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وهلقا قاح يف ]الروض[ قاح: "فإن كاحمصا مجعاا يسياا أو ال شصكة ( غاةه بُ  مْ هُ )فََ 
هلم، وال منعة، أو مل خيرجصا ب أويين بوون تأويين، أو  رجصا ب أويين غي آاحلغ فهم 

 ُقطاي طريق، ليسصا ملين الُ  ا ".

 الطريَ  ُقطاع ت اه ال اجب ما

ر ما مصقفه من  ؤالل ُقطاي الطريق، ما ا مام القل  ص السلطان، ول اأم
 مصقفه من أ ين ال  ة  ماها يع ين معهم، اها  رجصا بعقر قالصا واهلل.

 ليس المْص د حينما نْ ل هنا بتعويَ سائغ، انتبه:

تأويين آاحلغ ليي معنا ا أن  قا اارم جرم يسي، ال  قا جرم عمثيم من 
الو ابة   ناك حكم ث د عن جهة  ثاره واملفاآو الد ت تب عليه والهلل، لكن

 -–حين ا حوين بينهم الق اح، أث  ه العل ال  -رلة اهلل تعا، عنهم-
 يف مسألة ماها  ق اح أ ين ال  ة.

فليي املقوص  بأحمه آاحلغ، مبعىن أن  قا أمر آهين، ال  ص أمر ي تب عليه 
 من مفاآو اأمر العمثيم.

قف ا مام، حمعم  قا  ص مص نه(،  ن ممُ ِْ نْ هم ما يََ سعلَ هم فيَ راِسََّ )وعَّيه أن يُ 
 اهاا تعالصا، ما القل توعصحمه  يراآلهم فيسأهلم ماها تنق صن 

 حسناا، اها قالصا فيه  لم، ماها يقصح املونف 
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قالصا يف  لم، قاح حسناا اهلل و هلل رب ها(، الَ زَ أَ  ظَِّم ً روا مَ ََ )ف ن ذَ 
 العاملني،  قا المثلم يُرف .

 ها(.فَ شَ ََ   به ً ا شُ  ْ عَ ا نين: )وإن ادى 

اها ا عصا ش هة، قالصا: واهلل عنوحما الش هات كقا، يرآين هلم من يناقشهم 
 وا(.ف ن فاؤُ يف  قه الش هات، ويكشف ش ها م، فإن رجعصا قاح: )

فإن رجعصا عن ال  ة، ال  ة ورجعصا ا، طاعة ا مام، وا، مجاعة املسل ني، 
 م(.هََّ اتََ وإال قَ تركهم، واها أ روا قاح املونف: )

 قاح يف ]الروض[: "وجصباا"، والهلل  قا ق اح أ ين ال  ة.

هلم حكم ا  ص هبم، مل يقكره املونف  -أيها ا  ص  الكرام–وأ ين ال  ة 
--  و ص حكم  اص بأ ين ال  ة، و ص آقصط الض ان فيهم ومنهم

 يف النفي واملاح.

  ال يعا أ ين ال  ة عنوما حيوين اها قاتلهم ا ن ا مام يقاتلهم  هلل وال
حسناا، اها قاتلهم فق ين منهم، أو ق لصا  م يف الق اح معهم حماو من أ ين العوح، 
وأ ين اهللق، فهين يض نصحمه بقواص أو  ية  ال ل ان، يسقط الض ان ملا ور  

 .-رلة اهلل تعا، عنهم–عن الو ابة 
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وأما اها كاحمصا ُقطاي طريق، فق لصا من أ ين العوح ومن أ ين اهللق يسقط 
 ب الض ان  أب الض ان وال يسقط.الض ان وال أ

 ين يو ين يف  فهما ظالمتان(، ياس ٍ أو رِ   ٍ صبيى لعَ  طائفتانِ  تْ ََّ تََ تَ )وإن اقَْ 
ق اح أ ين ال  ة اها اق  لد طاحلف ان لعو ية أو لطلب رحلاآة  قاح ل : ال ما 

 يو ين يف هل ، بين  م قاح: )فه ا(.

هللق والعوح كال ا ال ما حمقصح واحو  من أ ين ا امل ان، فهما ظالمتان، 
 . امل ان

َ    نُ مَ ضْ )وتَ  ُُ  تْ فَ ََّ تَْ ما أَ  واحدةٍ  َ ة ما تض ن كين طاحلف (، رَ خْ عَّ  ا
 أتلفد علل الطاحلفة اأ رم وال يسقط الض ان.

وقصح املونف  نا يف  قه املسألة تض ن، أشار به ا، أن حكم أ ين ال  ة 
 ماها  عوم الض ان، و ص املع  و.

يف بيان تعريف  --باب حكم املرتو، فقاح   احم قين املونف ا، 
 املرتو قاح:

 [دِّ تَ رْ مُ الْ  مِ كْ حُ  با ُ ]

ه، أو تَ ب بيى رُ  دَ حَ ، أو جَ باهللِ  كَ رَ شْ ن أَ ه، فمَ إسالمِ  بعدَ  رُ فُ كْ وه  الذي يَ 
ا من ا أو شيوً نَ الزِّ  تحريمَ  دَ حَ ن جَ ، ومَ رَ فَ ه فْد ََ أو رس لَ  اهللَ  أو سبى  حدانيىَتهو 
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ان مِ   َ رِّ عُ  ٍَ هْ عَّيها ب َ  اِ مَ  ْ مُ الْ  الظاهرةِ  اتِ محرى مُ الْ  ه   هَُّ ه ال يَ َُّ ثذل ، وإنَ 
 . رَ فَ ََ 

 (.هبعَد إسالمِ  رُ فُ كْ يَ  الذي وه )عرفه بْ له: 

 ان:حمصع -أيها ا  ص  الكرام–( الكفر هإسالمِ  بعدَ  رُ فُ كْ وه  الذي يَ )

 اآالم بعو كفر. 
 أ لة وكفر. 

أن يل  نا واياكم حمعصه باهلل منها وحمسأح اهلل –فالكفر بعو ا آالم  ص الُر   
 .-علل  ينه

 الرِّدة  هي ما

 :أن اع الرِّدة

 باالع قا  ر    ناك. 
 بالفعين ر   و ناك. 
 بالقصح ر   و ناك. 
 بالش  ر   و ناك. 

هكر يسياا  -- قه أربعة أحمصاي ترج  اليها املكفرات، واملونف 
 قناي[ هكر أكلر من  قا، وبعضهم هكر من املكفرات يف  قا ال اب، واال يف ]ا
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هكر يف ك ابه ]قصاط  ا آالم[ عو   --أكلر ملين ابن حهر اهليل ة 
 أكم من املكفرات.

هكروا باب حكم املرتو  -–أن الفقهال  -أيها ا  ص –والحمثصا 
 نا يف أوا ر أبصاب الفقه بعو أبصاب اهللوو ، فاهللكم علل الناو بالكفر واخلرول 

 ة  قا حكم ال ين  ة أن خيصض فيه كين أحو.من املل

حمعم  ناك أشيال  ا ر  واحو أ الا ما ين سب ا، ا آالم، يقصح عن 
 حمفسه أحمه يهص ل وال حموران  قا  ا ر ما فيه اشكاح.

لكن يأش واحو وُيكفر الناو هبقه املساحلين والوقاحلق ويُرتب اأحكام ال 
 ش  أن  قا باب ين  ة ال  رز فيه.

 يف ]عقص  رآم املفد[:  --ن عابوين يقصح اب

 عن مسلم ولص لعيف أحرم  وكين قصح جال ينفة الكفر 

والهلل؛ أن اأ ين أن من حمطق بالشها تني و  ين يف  ين ا آالم، حمقصح 
اأ ين بقال ما كان علل ما كان، هكر املونف بعض املكفرات، و ة ترج  ا، 

  .أرب  أ ناف: الفعين، والقصح، والش ، واالع قا

 (.باهللِ  كَ رَ شْ أَ  نفمَ : )--قاح 
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  ( ح  أشرك باهلل  قه قو تكصن بالقصح، قو تكصن بالفعين،باهللِ  كَ رَ شْ أَ )
 كالسهص  للونم أو ع ا   غي اهلل.

 (.هتَ ب بيى رُ  دَ حَ جَ  أو: )الثاني

 أو ج و ربصبية اهلل، فأحمكر أن اهلل  ص اخلالق، أو أحمكر وحواحمية اهلل.

 (.يىَتهحدانو  أو: )والثال 

 أحمكر وحواحمية اهلل، فهعين م  اهلل شريكاا يف اخللق، أو شريكاا يف الع ا  .

ج و  فة من  فات اهلل املقطصي هبا : )أو صف  من صفاته(، الرابا
 .املعلصم من الوين بالضرور 

أما لص ج و  فة ث  د  وييت حسَّنه بعض العل ال، ولعفه   رون، 
 ملقوص  ج و  فة ثاب ة هلل قطعاا، كوفة ين  قا يو ين يف ج و الوفة  ال ا

 اهلليا ، و فة العلم، واا و غي ال أويين.

ا، قاح ان اهلل : )أو اتخذ هلل صاحب  أو ولًدا(، السادس  اح ة أو ولوا
  قا الساب .

تبه(، الثامن أو ج و بعض الك ب اللاب ة، ك ا لص : )أو جحد بعضَ 
أن  قا مقطصي به،  ؛قاح: ان اهلل ما أحميح ال صرا  علل مصآل 

 معلصم من الوين بالضرور .
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أو ج و بعض الرآين القين ث د يف النوصص (، رسَّه أو): التاسا
 الشرعية القطعية رآال هم، أما لص ج و بعض الرآين القين ا  لف فيهم العل ال.

:  ين اخلضر،  ين  ص رآصح وال ال  وال رجين  احل، أو  ملين: اخلالف ملالا
بعض اأحا ييت عنو اهللاكم أحمه رجين  الو بن آنان بني  ملين  الو بن آنان يف
 ، فهقا ال يو ين يف  قه املسألة.ملسو هيلع هللا ىلصعيسل وحم ينا ى و 

، أو آب اهلل، أو تنقص هات اهلل (، اهللَ  سبى  أوالعاشر: )
 فإحمه يكفر والعياه باهلل.

أو آب رآصله (، رَ فَ ََ  فْد هرس لَ  أوالحادي عشر: )
آب الرآصح، منها ك اب شيخ  ، وقو  نف العل ال ك  اا يف

ا آالم ابن تي ية ]الوارم املسلصح علل شامت الرآصح[ وليي املقوص  بسب 
الرآصح االتيان باألفاه املققعة، ال لص آ ه لص بال نكص، ح  لص تنكوه بلفظ 

 من األفاه فال ش  أن  قا يكفر والعياه باهلل.

ََ : قاح املونف: )الثاني عشر  دَ حَ جَ  نمَ و عليها فقاح: )  زا  ( رَ فَ فْد 
 (.انَ تحريَم الزِّ 

: ج و كرمي اليحما، أو غيه من اثرمات الد ُعل د من هذا الثاني عشر
 الوين بالضرور ، فهقا مكفر.
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(، ٍَ هْ ا ب َ عَّيه اِ مَ  ْ مُ الظاهرِة الْ  ماتِ حرى مُ الْ  من اشيوً  أواللاليت عشر: )
  ر  اجمل   عليها.أو ج و شيئاا من اثرمات قيو ا بقيوين: المثا

المثا ر  يعا شةل من اثرمات املعلصمة عنو الناو مجيعاا، يضاف ا، هل  
أن تكصن مما أمج  العل ال عليه امجاي قطعة، أما مسألة فيها  الف ملين لص قاح 
احمسان علل آ يين امللاح العينة حالح، اآ  ين بي  العينة، يكفر يا شيخ وال ما 

 د مما أمج  العل ال علل كرأه.يكفر  ال يكفر؛ أ ا ليس

حسناا،  قا القل أ و شيئاا من اثرمات، حمقصح: ( ذل   َ رِّ عُ  ٍَ هْ )ب َ 
 ال خيلص من حالني:

 أن يكصن جا الا ملله أهين، فهقا يُعرف. :اُول  الحال

فإن أ ر كفر، لص قاح اليحما والعياه باهلل حالح، حمقصح تعاح  قه اأ لة قاح 
،  قه اأ لة وا يات الورحية الو ي ة اللاب ة الد تفيو ملسو هيلع هللا ىلصه ، قاح رآصلاهلل 

 القط  أن اليحما حرام.

 قاح: ولص ما حنن مليمني هبقا الكالم القل تقصلصن، فإحمه يكفر والهلل.

 .(رَ فَ ََ  ه هَُّ يَ  ال هثَُّ َان مِ   وإن ذل   َ رِّ عُ  ٍَ هْ ب َ قاح املونف: )

 ملسألة يف أوح ك ابكفر، وقو هكر املونف  قه املسألة حممثياا هلقه ا
الوال ، ويف أوح ك اب اليكا ، يف أوح ك اب الوال  قاح: )ومن ج و وجصهبا  
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ا ُعُرف كفر أو خُبالا  كفر(، ويف أوح ك اب اليكا  ماها قاح  قاح: )ومن ج وا
 أ قت منه أُعي(.

كيف ي عامين م  املرتو، وما   -تعا، -  ا ن آيقكر املونف 
 :-- ة عقصبة املرتو، قاح 

َه )  (فص

َه  ،ختاره مُ   ه َّى كَ وه  مُ  عن اُسالفِ  دى تَ ن ارْ فمَ  إليه  يَ عِ دُ  ،أو امرأةه  رج
 بى ن سَ مَ  ت ب ُ  َُ بَ ْْ ال تَُ ، و بالسي ِ  ََ تِ قُ  مْ َِّ سْ ف ن لم يُ  عَّيه، ََ يِّ وضُ  ،افٍ أيى   ال  َ 
َِّ  َُ تَ ْْ ه، بَ يَُ تُ دى رِ  تْ رَ رى كَ ن تَ ه، وال مَ أو رس لَ  اهللَ  َِّ  دِّ تَ رْ مُ الْ  ، وت ب ُ لٍ حا بك   َو

انَ ، ومَ هللِ ا ًدا رس لُ مى حَ مُ  وأنى  إال اهللُ  أن ال إلهَ  شهدَ ه   بعن يَ إسالمُ  َافرٍ    نَ 
ه: به، أو ق لُ  بالم ح دِ  هإقرارُ  ه مَا الشهادتينِ تُ بََ  ْ ونحِ ه فتََ  ضٍ رْ فََ  دِ حْ ب َ  رَ فَ ََ 

َِّ  أنا بري ه   .اُسالفَ   ُ خالِ يُ  ينٍ دِ  منَ 

و الُر    ص الق ين، و قا حوٌّ، احممثر عقصبة املرتو م فق أوح مسألة عنوحما ح
عليها بني العل ال، ال  الف بني العل ال أن الُر   جرأة،  قا ما فيه  الف بني 
أحو من أ ين الق لة أن الُر   جرأة، وأن  اح ها اها مات علل كفره فإحمه  الو 

 ولو يف حمار جهنم،  قا ال ش  فيه وال حمقاش.
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أن الُر    -تعا، –ا عقصبة  حميصية أيضاا اتفق الفقهال لكن  ين هل
هلا عقصبة  حميصية، ما يف شةل ا ه واهلل ا حمسان حر، ا حمسان يمثهر ويعلن الكفر 

 بعو اآالمه  قا باتفال الفقهال أحمه يعاقب والهلل.

 عْ بته  هي ما

اها  وط عاا أوالا ممن تع م الر   ر   مصج ة لل و  تع م الر   مصج ة لل 
  ورت من مكلف و ار.

و ا ره أن امل يي ال تكصن ال توهلل ر ته، أن امل يي ال توهلل ر ته و قا  ص 
املق ب  ال املق ب أن امل يي توهلل ر ته لكن ال يق ين وال يس  اب اال بعو 
 ال لصغ، يوهلل اآالمه وتوهلل ر ته، حسناا، لكن ال يق ين وال يعاقب؛ أحمه   ي.

: أن يكصن املرتو مكلفاا و اراا،  رل باملخ ار لاُو  الشرطاللان، اهاا 
 املكره، فإحمه ال يعاقب.

 قاح املونف: )رجين أو امرأ (.: الثاني

ملاها هكر  قا قاح رجين أو امرأ   اشار  ا،  الف من  الف، واخلالف 
مرول عن ا مام أيب حنيفة أحمه ال يرم ق ين املرتو أحمه ال يرم ق ين املرتو ، ال 

 ق ين رجين أو امرأ .املق ب أحمه ي
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اها ث  د الر   قاح ُ عة ا، ا آالم ثالثة أيام، وجصباا، فال أصز امل ا ر  
ا، ق له، حمعم  ص حيكم بكفره، لكن اها حكم بكفره ال يق ين ح  يس  اب ثالثاا، 
 وقو آ ق معنا يف ك اب الوال  قاح: "وال يق ين ح  يس  اب ثالثاا فيه ا" حمعم.

سلم ا  ا، ا آالم اهلل و هلل تُرك وُ لةَّ آ يله، وان مل يُ وُليق عليه، فإن ع
 قُ ين بالسيف.

 ا ن يأش من ت كرر ر ته.

 :انن ع الرِّدة أن إالال ش  أ ا جرم غليظ،  -أيها ا  ص  الكرام–الُر   

   ة ور   م لمثة ال تق ين فيها ال صبة، ومرا حما بكصن ال صبة ال تُق ين، ال صب ر
 اهلل وال يف اآقاط اهللو  يف اآقاط اهللو.في ا بينه وبني 

 أما اها تاب و وقد تصب ه فإحمه في ا بينه وبني اهلل تُق ين تصب ه.

 الو من القين ال تق ين تصب هم يف اهللكم الوحميصل  أربعة أ ناف، قاح: )
 (.اهللَ  بى سَ  نت بُ  مَ  َُ بَ ْْ تَُ 

 من آب اهلل ال تق ين تصب ه يف اآقاط اهللو. :اُول الصن  هذا

 (.هرس لَ  أوالثاني: )

، قاح يف ]الروض[: "آ ًّا  رحياا أو  من آب رآصله 
 تنقوه".
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 (.هتُ دى رِ  تْ رَ رى كَ تَ  نمَ  وال: )الثال 

 قا  ص من تكررت ر ته، شخص يرتو   اها جال واآ  ابصه قاح  الص 
ت د، بكر  يرتو، جالوا اآ  ابصه ي صب، بعو بكر  يرتو، حمقصح  الص قو ُعلم 

الشخص ما تنف  فيه االآ  ابة، يس  اب ي صب ويرتو فهقا يُق ين وال أن  قا 
 ُيس  اب.

ما أ رل واهلل ما لابط ال كرر، ما هكره  احب ]ا قناي[ و]املن هل[ لكن  
كأن املر اول في ا أهكر أحمه  له، أ ن املر اول  له يف ا حمواف، لص رجعد 

 تقكر ا ن.اليها، ما لابط ال كرر  ين ثالث وال اثن ني، ما أ

َِّ حالٍ  َُ تَ ْْ يَُ  بَ)  ين يُق ين  قا القل ال تق ين ر ته، اهاا القل ال تق(، بك
 ق ين.تصب ه، اهاا ليي معىن ق صح ال صبة عوم ق صهلا بينه وبني اهلل، وااا املقوص  أحمه يُ 

 ين.ما لابط ال صبة  اها قلنا يس  اب، فإن تاب واال قُ (، دِّ تَ رْ مُ الْ  وت ب ُ )

افٍر إسالمُ  دِّ تَ رْ مُ الْ  وت ب ُ املرتو  قاح: ) ما معىن تصبة  ََِّ اها املرتو تصب ه (، هَو
ا أو أ لياا.  أن ُيسلم، آصال مرتوا

بالشها تني،  يأش( اهللِ  رس لُ  ًدامى حَ أن ال إلَه إال اهلُل وأنى مُ  شهدَ يَ  بعن)
 اال  نف من املرتوين و ص من كاحمد ر ته   و معلصم من الوين بالضرور ، فال
ا رآصح  يكفة أن يشهو ال اله اال اهلل، أ الا  ص كين يصم يقصح ال اله اال اهلل ى وا
ا رآصح  اهلل، لكن جال ليصم من اأيام قاح: أحما أشهو أن ال اله اال اهلل وأن ى وا
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اهلل، لكن اليحما ما  ص حرام، أما الوال  ليسد واج ة، ف اها أب عليه زيا   علل 
 الشها تني 

 هإقرارُ  لشهادتينِ ا ماَ  هتُ بََ  ْ ونحِ ه فتََ  ضٍ رْ فََ  دِ حْ ب َ  رَ فَ ََ   َانَ  نومَ قاح: )
ا رآصح (، به بالم ح دِ  يُقر باجمل ص  به، يقصح أشهو أن ال اله اال اهلل وأن ى وا

.  اهلل، وأن الوال  واج ة ملالا

َِّ دِ  بري ه  أنا: هق لُ  أو)   قا  قا ما تيسر يف( اُسالفَ   ُ خالِ يُ  ينٍ منَ 
أن أعله حمافعاا ولصجهه  الواا، و لل اهلل  حمسأح اهلل  الورو،

 وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه.

ملين  قا ال أهين يا شيخ،  ين أحو أهين أن آب اهلل ُىرم  ما حمعرف 
  قا.

يعا حنن حمقصح احمسان حوييت عهو بإآالم ما يعرف أن  قا اخل ر ىرم، 
 اهلل جاحلي   قا ال أكن أن يكصن.لكن احمسان حوييت عهو بإآالم يمثن أن آب 

ط عاا احم  هصا يا مشايخ، ااهين القل ُيسقط اهللوو   احل اا، ااهين القل 
يسقطه اهللوو  ليي  ص ااهين بالعقصبة، وااا  ص ااهين بال  رمي، يعا واحو 
يقصح: ما كند أ رل ان اخل ر فيها حو والهلل، حسناا تورل أحمه ىرم  يورل أحمه 

 كند أ رل أن فيه عقصبة،  قا حُيو، وال يسقط عنه اهللو.ىرم، يقصح: ما  
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يقصح: اأثر الصار : "أآرقده  قصل: ال(، ور  عن عو  من الو ابة 
وال ابعني ليي عن علة بن أيب طالب فقط، وااا عن غي علة وآنوه أقصم عن 

 غيه.

 جيو جياك اهلل  ي،  قه فاحلو .

 امل صىف  يقصح:  ين يوهلل ل أن أحىل ا، والو زوجد

 قا ما عنوحما اليصم حىل  قه تسألصن فيها قسم االف ال؛ أحمنا لسنا يف مقام 
 اف ال ولسد من أ ين الف صم، وااا أحما مورو.

 من رج  عن ا قرار فهين يُعير  ال أ رل.

 ص حقيقة ال حمقصح تص ه ع ار  ا قناي، بين  ة كالورحية فيه، ع ار  ا قناي  
عضهم قاح  الفاا أ ن  قا الشيخ عل ان  أكن كالورحية فيه،  قا وجوت ب

 ح  اخللصش قاح امللين واهلل أعلم، لكن اهللقيقة أن ع ار  ا قناي  رحية يف هل .

َال: هَ ي ب النكاح لمن يخا  عَّ  وق عه في الحراف، ولكن ال  س
 يخا  الزنا 

جصاب: مق ضل القصاعو أحما ما ال ي م الصاجب اال به فهص واجب، لكن 
اب كلي منهم قور هل  علل من خياف علل حمفسه من اليحما، فهين يقاح اأ  

 أحمه  ص اهلل ا حمسان القل خياف النمثر اهللرام أ الا ما يف أحو يسلم اهلل أ علم.
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َال:   الغاصب  حد ماس

 ليي له حو، بين يُعير، وال يو ين يف ُقطاي الطريق. ج ا :

َال:   [ الزاد نظم الناد]مَّح  أو[، الزاده  اُفضَ ]حفظ  ماس

واهلل ال أكن أن يُقاح أفضين، ال ش  أن اأفضين من جهة هاته ج ا : 
 ص حفظ اليا  اأ ين، لكن من جهة أن اأ ين قو يعسر علل كلي من الناو، 
وأن النلر اها مل ت عا وه ي لفد وكان من عا   أ ين العلم أن يع نصا يف آم باب 

يشفة من   أ، ف ن  قا الصجه النمثم؛ أحمه يسهين لل فظ ك ا يرول الس   و 
 يُرجهلل حفظ النمثم.

َال    يْطا أخذ مااًل حراف خاص ببيا  هَس

 ح.السؤا فه د ماج ا : 

 ما مل تق ين تصب هم هكرت أ ا أربعة أ ناف  حمعم الراب   ص اليحمويق.

َال:   ما  ة أفضين الشرو  لم ]أ ور املخ ورات[  س

وجهة حممثر الع و   عب أن حمقصح  قا أفضين الشرو ، لكن يفج ا : 
الفقي أحمسب يف الشرو  القل حماآ ا أحما  ص شر  الشيخ عل ان بن جام  
]الفصاحلو املن خ ات[، وان كان فيه مساحلين زاحلو  وكقا، ولكنه يف وجهة حممثرل 

 .--حماآ ا أكلر من شر  الشيخ ال علة 
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َال:   ين حُيو حو اهللرابة من حُيرض الناو يف ال  ر، في و صحمه املاح س
  ر  جما

حمعم قصله يف الو رال أو ال نيان  ين  قا اح از من ال  ر  ال ليي ج ا : 
 اح ازاا، بين ح  لص كاحمصا يف ال  ر القرا نة يعا.

 قاح: أريو بيان حصح مسألة العقر بااهين، بارك اهلل فيكم.

واهلل مسألة العقر بااهين يف اأحكام الشرعية، ما حم كلم يف العقر بااهين 
ي، ااا العقر بااهين يف اأحكام الشرعية ع صماا،  قا اهللقيقة اهللنابلة يف ال كف

ما ل طصه بضابط ح  قاح بعض مشاخينا الشيخ القعي ة يقصح: مل أجو له 
: عنوحما اا اي يف  ار رمضان، جهين املرأ  عقر  لابطاا، يعا م  حمقصح، ملالا

 لكفار .مسقط للكفار  عنها، وجهين الرجين ليي عقراا مسقطاا ل

ما الضابط  ال أ رل واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل 
  له و   ه أمجعني، واهلل و هلل رب العاملني.
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 الدرس الخامس والست ن

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 
  له، و   ه أمجعني، أما بعو.وُأ ،لهة وُأآلم علل حم ينا ى و ، وعلل 

أن يفقهنا يف الوين، وأن يعل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   أما 

 بعو.

ِنِا[ف ازلنا م  ك اب  ْْ ِنا ِفي ِاْخِتَصار الُم ْْ مق ب  فقه، علليف ال ]زَاد الُمست
، وكنا قو و لنا يف  قا الك اب ا، ك اب $ا مام المُ  ،هين/ أمحو بن حن ين 

 وحمقرأ. اأطع ة، فنس عني باهلل 

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
 وآلم وبارك علل حم ينا ى و ، وعلل  له، وأ  ابه أمجعني. اللهم اغفر لنا

 ولشيخنا، ولل سل ني أمجعني يا رب العاملني.

 :$قاح املونف 

َُ  )َتا ُ   (. ِ مَ عِ طْ ا

 َُ َ    باحُ ، فيُ َ  حِ فيها الْ  "اُص ، يرِهماوغ رٍ مَ و َ  بٍّ فيه من حَ  ةَ رى ضَ ال مَ  طاِهرٍ  َ
 نحِ ه، وحي اناتُ و  مِّ َالس    ةه رى ضَ ، وال ما فيه مَ والدفِ   ِ تَ يْ مَ َالْ   سه  ِ نَ  َُ حِ وال يَ 
اُسَ لضىُباِ ا به غيرَ  سُ فرِ يَ  َ  وما له نا ه َر اُنسيى مُ حُ إال الْ  باح ه مُ  رِّ بََ ال  دِ .َ 
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َِ  والذئبِ  والنىِمرِ   سٍ ِعرْ  وابنِ  آَو  وابنِ  والِخْنزِيرِ  والكَّبِ  دِ والفهْ  والفي
ِْْردِ  والنِّْمسِ  رِ  ْ نَى والسِّ  العُ  صيدُ يَ  من الطيرِ  به ََّ خْ له مِ  ، وما ِّ والد   وال  ا ِ ْبهَ 
ْْ والبازِ  َِ  والشاهينِ  رِ ي والصى َُ ، وما يَ والُب َم ِ  ةِ أَ ِحدَ والْ  والباِش    َ يَ  ِ الْ  عَ
َِ  والرىَخمِ  رِ َالنىسْ  ََّ َِ  والَّىْْ َع ْْ  صغيره  . وه  أس دُ َدا ِ والغُ  اِ اُبَْ   ِ اوالُغر  والَع

ُفذِ َالُْ    ُ بَ خْ تَ سْ ، وما يُ الكبيرِ  اُس دِ  . والُغرا ِ غبرُ أَ    ِ يى والحَ  والفعرةِ   ِ لنَىيْ وا نَْ
البََ وغيرِ  ِمن معَ لٍ  دَ لى  َ وما تََ  ها والَ ْطَ اطِ ََِّّ   والحشراتِ   والِسما". َِ غْ هَ 

َه   ()فص

َِ "وما عدا ذل  فحالله  الخي  رِ مُ حُ ن الْ م وال حشيِّ  والدىجا ِ  اُنعافِ  وبهيم ِ  ،َ 
ه، إال ََّ    البحرِ   انُ حي حُ با ، ويُ شِ حْ ال َ  وسائرِ  واُرنبِ  والنَىَعام ِ  ا ِ بَ والظِّ  والبْرِ 

َى  مِّ س  ال غيرِ  فٍ رى حَ إل  مُ  رى طُ ن اضْ ، ومَ  َ والحيى  والتِّْمَساحَ  الض ْفدَعَ  له منه ما  ح
 أو استسْا ِ  ردٍ بَ  اِ فْ ه لدَ نِ يْ عَ  بْا ِ  ماَ  الغيرِ  مالِ  اِ فْ إل  نََ  رى طُ ن اضْ َْه، ومَ مَ رَ  د  سُ يَ 

 رٍ تساقِ أو مُ  هرِ  َ ي شَ ف ستانٍ بُ  رِ مَ بثَ  رى ن مَ نًا، ومَ ا ى ه له مَ لُ ذْ بَ  بَ جَ ونحِ ه وَ  ما ٍ 
َُ  ،وال ناظرَ  عَّيه، عنه وال حائرَ   بُ  ِ . وتَ ٍَ مْ حَ  انًا من غيرِ  ى منه مَ  َُ َْ فَّه ا

 ".  ي ًما وليَّ ً رَ به في الُْ   تازِ مُ الْ  مِ المسَِّ  ياف ُ ضِ 

 اب، ليف  قا ال  صيب اأ ين يف اأطع ة؛ وي ني قاعو  ا $ويقكر املونف 
   ي ني املس لنيات من هل  من  قا اأ ين.

 -فقاعو  ال اب هكر ا بقصله؛ وهلا ثالث فقرات:
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َُ قاح:  الفْرة اُول : - ين، : اهاا اأ ين يف اأطع ة  ص اهلله "َ  حِ فيها الْ  "اُص
فاأ ين يف اأطع ة امل احة، لص قاح ل  واحو: الكيصل جاحلي وال ال ! ماها تقصح 

الوليين ! تقصح: اأ ين يف هل  اهللهين، و قا  ص  ليين  له ! أصز، وما
، [49/}خَلَقَ لَكُم مَّا فِي األَرْضِ جَمِيعاً{]البقرة: االآ و اب. قاح اهلل 

 لكن  قا اأ ين له قيص .

َ    باحُ "فيُ : $هلقا قاح املونف  و لو صح : اهاا ال بفيه" ةَ رى ضَ ال مَ  طاِهرٍ  َ
 ا باحة من أمرين: الطعام كد  قا اأ ين؛ و ص اأ ين

َ    باحُ "فيُ أن يكصن طا راا، قاح:  اُمر اُول:  ."طاِهرٍ  َ

أن يكصن مما ال مضر  فيه، فإن كان مساا فال أصز أكله، وان كان  اُمر الثاني:
 .المضرة المتحْْ مما فيه مضرٌ  فال أصز تناوله، واملقوص  باملضر : 

ي ا من : وغ"يرِهماوغ رٍ مَ و َ  بٍّ حَ  "منوملينَّ علل ما يُ ا  مبلالني؛ فقاح: 
الطا رات؛ حب ملين الُم، والل ر ملين الفصاكه: عنب، وال متر، وال غي ا من 

 الفصاكه، وغي هل  من الطا رات فإ ا جاحلي .

املؤلف أعطاك ملاح: اهللب والل ر، و ناك أيضاا اأرز، الفصاكه، الفراولة.. ا، 
هلليصان. ل يليه آيُ ني لنا ما يُ ا  وما حيرم من ا  ره،   آيأش ط عاا الفوين الق

 قاح: طا ر غي مضر، مفهصم املخالفة قاح !
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: أحمنا اش طنا يف امل ا  أن يكصن طا راا، النهي ما حيين، "سه  ِ نَ  َُ حِ "وال يَ قاح: 
 ملينَّ علل النهي مبلالني.

: ه، قاح اهلل اول: املي ة مسة، والوم مي، فال حيين تن"والدفِ   ِ تَ يْ مَ "َالْ فقاح: 
 اهاا ال" ةه رى ضَ وال ما فيه مَ ؛ لقصله: "[7/}حُرِّمَتْ َْلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ{]املائدة

 حيين ما فيه مضر .

ن املقوص  ا، أ -أيها ا  ص  الكرام-: وحمن ه  نا ونحِ ه" مِّ "َالس  ملينَّ له قاح: 
مفهصم  ص الضرر اثقق، وأمابالضرر عنو الفقهال القل يكصن آ  اا لل  رمي؛  

ىققة،  فقو يُطلق علل شةل  ليي فيه مضر ٌ  -القل يُطلهقه اأط ال-الضرر اليصم 
 وان كان ا حمسان لص اآ  ر عليه و اوم عليه احمه يس ب له أمراض.

يعا  ناك أشيال ملالا عنو اأط ال مضر ، لكن يقصح ل : ان مناعة ااسم، 
ريالة، وط يعة اهلليا  تقاوم  قا الضرر، فال يمثهر اال وااسم السليم، وممارآة ال

اها اآ  ر ا حمسان علل  قا الضرر، أو كان عنوه لعف يف املناعة، فهص عنو م 
قو يص فصا علل أحمه مضر، لكن  ين  ص لرٌر ىقق  ص الضرر القل يكصن آ  اا 

 لل  رمي ! ال.

ر، فيه  ال، يقصح:  قا مضوهلقا كلي جواا من املن هات املصجص   اليصم تسأح اأط
مصا  حافمثة،  قا مضر أن فيه كقا،  قا مضر أحمه يس ب الس نة، يع موحمه 

ي المراد الختال  المفه ف فمضراا، لكن  ين حمقصح بنالا علل هل  ب  رأه ! ال؛ 
 ، فاملرا   نا الضرر اثقق.من الضرر
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ثيره فَّْيَّه حراف وال حالل ! شةل يضر   كصن الاأ ين أحمه م ا ؛ يعا ما أضرَ 
ا من اأشيال بين ح  املال لص أكلرت  كليه ال أعين قليله حراماا؛ هلقا كلي جوا
منه رمبا يضر، يقصح ل : لص أكلرت من أكين اخلم ممكن يضر، لكن اخل ي حالٌح 
ين اخل ي   باتفال الفقهال، بين عنوكم يف باب حكم املرتو قاح: "ومن ج و حه

 .ُنه م م عه عَّيهكفر"؛ 

يي املرا  بالضرر  نا الضرر القل حيوين بالكلر ، وااا الضرر اثقق،  قا فل
بالنس ة ل ي اهلليصان، ا ن اهلليصان له تأ ييٌن، وقصاعو   ص ب اب اهلليصاحمات؛ ما 

 القل حيين أكله من اهلليصان، وما القل حيرم أكله من اهلليصان.

 رِّ لبََ ا حي اناتُ "و يُ ني قاعو  ال اب   االآ لنال؛ قاح:  $قاح املونف 
: اهاا  قه قاعو  ال اب؛ اأ ين يف حيصان الم وكقل  حيصان ال  ر أحمه "باح ه مُ 

م ا ، لكن حيصان ال  ر أوآ ، يعا  احلر  اهللين يف حيصان ال  ر أوآ ، حيصان 
 الم م اٌ   قا  ص اأ ين.

ين وك عو  من القصاعو الد ينورل ك ها اآ لنال، $واالآ لنال آيقكر املونف 
ها أمللة يو ين ك  -القل يكصن ال  رمي يعا-قاعو   من قصاعو  قا االآ لنال 

يف  قا ال اب قرابة أربعني من  $آيقكر ا املونف، وقو هكر املونف 
اهلليصاحمات، لص حمريو حمشر  كين واحو من  قه اهلليصاحمات و واحلص، ينقلب الورو 

 عامل اأحيال واهلليصان؛ وهلقا آنُ ني بقور الطاقة.
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ن أرا  أن يرج  وي صآ  في ا ي علق باهلليصاحمات فليج  ا، ك اب "حيا  اهلليصان وم
الكمم" للوميل؛ الوميل  قا من فقهال الشافعية،  نف ك اباا ا ه "حيا  
: يأش ل  بال راب، فيقكر  اهلليصان"، يأش بكين حيصان من اهلليصاحمات؛ يعا ملالا

قكر يقصح: كام الفقهية امل علقة به،   يل  ال راب و ف ه، وأحمصاعه،   يقكر اأح
 اها ُرؤل ال راب يف املنام، فإن الرؤية تُفسر علل كقا وكقا.

وأ   ل  كين ما ي علق به من فقه  وعلصم  وغي هل ، ويقصح ل : يس خوم ملالا 
 والا لكقا وكقا.. ا،   ره، و ص مفيو يف ملين  قا "حيا  اهلليصان الكمم" 

ا  ؛ يأش ل  بقوص عن اأُ بال وأ  ار.. ا،   ره، فُيس فللوميل، وفيه قوص
 منه يف ملين  قه اهللاالت.

قو ت  ي من زمن ا، زمن؛  -أيها ا  ص  الكرام- ا ةا أن بعض اال طالحات 
: زماحمنا  قا لص قلد اهلل ار الصحشة الناو ال يفه صن اال املخطط،  يعا ملالا

او يف السابق، ال، املخطط قو يكصن لكن مل يكن  قا  ص القل يعرف عنو الن
حمصي منه، فإها رجعد لمم "حيا  اهلليصان الكمم" للوميل جتو بوأ ي كلم عن اهلل ار 
الصحشة، وأحمصاعه، ومنه لصن ر ا ة، ومنه ما يكصن لصحمه با، ومنه ما يكصن  

 كقا، ومنه ما ُيس ل اأ يضر.

م من شكهين عليكف ك شف أن اهلل ار الصحشة ليي  ا اا هبقا، فأل شةل يُ 
  قا ارجعصا ا، ىله، ا ن آيقكر االآ لنالات من اأ ين.
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 : اهلُل ر حمصعان: مُحٌر احمسية ومُحرٌ َ "َر اُنسيى مُ حُ "إال الْ قاح:  ال نس اُول: -
وحشية؛ فالقل حيرم  ة اهلُل ر ا حمسية أو اهلُل ر اأ لية، تس ل احمسية أو أ لية، 

 احمات اثرمة. قا ااني اأوح من أجناو اهلليص 

، يفرس"": وأ ن  ناك حمسخة به" سُ فرِ يَ  "وما له نا ه قاح:  ال نس الثاني: -
،  قا أيضاا ااني اللان من اثرمات، فكين حيصان  من هوات "يفترس"وحمسخة 

 اأحمياب القل يف و بنابه فإحمه ىرم.

، لكنه اآ لىن م $ملينَّ املؤلف  ال  رمي  نعلل ما يف و بنابه بلالثة عشر ملاالا
 اآ لنالا.

ضاا عنو ا مام أمحو، وأي -معشر اهللنابلة-: املق ب عنوحما "الضىُباِ  "غيرَ قاح: 
مجاعة من أ ين العلم أن الض   حالح،  -ا مام أمحو أيضاا- ص مق ب غيه 

ا حي ان الضبوأصز أكله؛ أحمه ور  يف اهللوييت أحمه  يو، تعرفصن الض   ! 
 .وله أنيا  ق ي  مفترس، شديد االفتراس، وفكه

منا يف   ، وقو مراستثناً  ل رود الن  بعنه من الصيد قا الض   أصز أكله؛ 
ك اب اهللىل أن الض   فيه فوية وال ال يف الويو ! ماها قاح املؤلف ! فالض    

 ك ٌش، اهاا الض   أصز، م  كصحمه من هوات اأحمياب املف آة لكنه أصز.

 ت اأحمياب اثرمة، ما  ة !ا ن آيقكر لنا ثالثة عشر من هوا

 : معروف."دِ "َاُسَ . 1

 أيضاا معروف، والقل ما يعرفه ي  يت عنه. ":"والنىِمرِ . 2
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 .""والذئبِ . قاح: 3

4 . َِ  : الراب  الفيين، الفيين معروف أيضاا؛ الفيين ليي مف آاا لكن له حمابٌ ""والفي
اب حماب  أعمثم من حم عمثيم ك ي؛ وهلقا ملا ُآئين ا مام أمحو عن الفيين قاح: "ألُ 

 الفيين"؛ فلقل  املق ب أحمه ال أصز، وفيه  الف.

 ."دِ "والفهْ . 5

 .""والكَّبِ . 9

 .""والِخْنزِيرِ . 2

  شبيه وه: ابن  وم  قا يعا من اهلليصاحمات أيضاا املف و؛ آَو " "وابنِ . 6
 . الهر

 .َذل  هذا صغير الح م قريب من السن ا  تْريًبا: "سٍ ِعرْ  "وابنِ . 9

والسن ر من جنس الهرة والنمر وهذه : العاشر السنصر، "رِ  ْ نَى "والسِّ  .13
 .وه  الْر البري يعني مفترس، قاح بعضهم: الحي انات

 .""والنِّْمسِ . 11

ِْْردِ . 12  . ""وال

 ." ِّ "والد  . 13

  قا ا ن كله يو ين كد جني ما له حماٌب يفرو به، ااني اللاليت ما  ص !
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لٌب من : اهاا ما له وبه" صيدُ يَ  من الطيرِ  به ََّ خْ له مِ  "وما: ال نس الثال  -
الطيصر يويو به فإحمه ىرم، وملاها قيو املخلب بكصحمه يويو به ! أن أكلر الطيصر 

 هلا والب، لكنها والب ليسد مما ُيوطا  به.

 هكر املؤلف آ عة أشيال تنورل كد  قا النصي !

العُ . 1  ."ْا ِ "َ 

 .ي""والبازِ . 2

ْْ "وال. 3  ."رِ صى

 "."والشاهينِ . 4

5 . َِ  .""والباِش

 ."ةِ أَ ِحدَ "والْ . 9

 "."والُب َم ِ . 2

 قه آ عة أشيال كلها تو ين كد ما له ولب من الطي يويو به، أما ما له 
ولب ال يويو به؛ يعا ملين: ال   ال أصز علل املق ب، ملين: اهلل ام، الوجال، 

  قه كلها أشيال ال ش  أ ا جاحلي .

َُ "وما يَ : قاح:  نس الرابا من اُجناس المحرم ال - ين : ما يأك" َ يَ  ِ الْ  عَ
 اايف من الطيصر فإحمه ىرم، وهكر املؤلف ك ه آ عة أشيال، ما  ة !
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َِ  والرىَخمِ  رِ "َالنىسْ قاح:  ََّ َِ  والَّىْْ َع ْْ  . وه  أس دُ والُغَدا ِ  اِ اُبَْ   ِ اوالُغر  والَع
ين كد :  قه آ عة من الطيصر الد تو "الكبيرِ  اُس دِ  . والُغرا ِ غبرُ أَ  صغيره 
 ."وما يعََ ال ي "قصله 

نه عندنا ُال راب بال راب اأبق ، واأغرب اأآص  الك ي؛  $وقيو املونف 
 ، و قا جاحلي علل املق ب.ن ع من الغربان يسم  غرا  الزرع

، فهقا ر: ما يس خ له العرب وهوو اليسا" ُ بَ خْ تَ سْ "وما يُ  ال نس الخامس: -
، والعرب ىرم، والضابط يف  قا اآ خ اث العرب يف اليمن اأوح يف زمن الن  

 أيهم ! هوو اليسار، ال يُنمثر ا، الفقرال وحنص م، وااا يُنمثر ا، هول اليسار.

ُنهم هم الذين نزل عَّيهم الْرآن في  ! وملاها قيوحماه بالعرب يف زمن الن  
، فُيفسر النص [152/لَيْهِمُ الْخَبَ ئِثَ{]األْراف}وَيُحَرِّمُ َْ :ق ل اهلل 

بالعرف املقارن للخطاب ال مبا تعارف الناو علل   له بعو هل ، وهكر املونف 
 آ ة أشيال ما  ة ! $

ُْ قاح:  ال ُفذِ "َ  بير: "والنَىْي ِ  نَْ  .الني  مثَ الْنفذ لكنَ 

و الفقهال اهللشرات عن : ط عاا موطلهللها"ََِّّ   والحشراتِ   ِ يى والحَ  "والفعرةِ قاح: 
ين يف اهللشرات  قو يكصن أعم مما يس يه الناو اهللشرات اليصم؛ وهلقا بعضهم يُو ه
لصن يف اهللشرات أشيال يعا ح  أن بعضهم أ  ين الفأر  يف  ملالا العقرب، ويُو ه

 اهللشرات!!
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 .الذي ُيسم  الخفاو: ""والَ ْطَ اطِ قاح: السا و: 

البََ وغيرِ  ِمن معَ لٍ  دَ لى  َ "وما تََ قاح:  ال نس السادس: - ": اها ماوالسِ  َِ غْ هَ 
تصلو حيصاٌن من مأكصح  وغي مأكصح، ملين: ال  ين، اها تصلو من  يين  ومحار  أ لة، 
فإحمه يُ لب جاحمب ال  رمي وال جاحمب ا باحة ! جاحمب ال  رمي، فنقصح: أحو أبصيه 

 ىرم اأكين فإحمه ال أصز.

، والمثا ر أحمه تصلو من القحلب والذئبالذي ت لد من الضبا وكقل  السه  : 
 والض   واهلل أعلم، أ نه هكره يف الروض، ولكن ليي  نا، يف مصل    ر.

َه  وما عدا ذل  فحالله   احم قين ا، فوين  في ا حيين؛ قاح:  ما عوا  :""فص
اأ ناف الد هكرحما ا؛ الد  ح الوليين علل كرأها، فإحمه حالح، يرج  ا، أ له 

 كر أمللةا عويو ا علل هل .و ص اهللهين، وه 

َِ قاح منها:   .ر والغنمطبًعا اُبَ والبْ: هبي ة اأحمعام: "اُنعافِ  وبهيم ِ  "َالخي

 : معروف."الدىجا "قاح: 

: اهلل ار الصحشة قلنا أحمه حالح، خبالف اهلل ار "رِ مُ حُ من الْ  "وال حشيِّ قاح: 
ن خطط قو يكص ال خي ص باملخطط، امل -ك ا قلنا-اأ لة، واهلل ار الصحشة 

حمصٌي منه، ولكن اهلل ار الصحشة منه ما  ص با وأبيض، ويش ه اهلل ار اأ لة 
 ولكنه م صحش، يعا أحمه غي ُمس أحمي، يفر.

 هكر املؤلف آ ة حيصاحمات وحشية؛ منها:

 : أيضاا ال قر الصحشة علل ا  الف أحمصاعه، و ة أحمصاي.""والبْرِ . 1
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 : المث  معروف."ا ِ بَ "والظِّ . 2

 .""والنَىَعام ِ . 3

 :  قا كله م ا ."شِ حْ ال َ  وسائرِ  "واُرنبِ . 4

  احم قين ا، حيصان ال  ر، وهكر قاعوته؛ و ص أن حيصان ال  ر كله م ا ، آصال  
 كان مف و أو ليي مف و اال ثالثة أشيال فقط، ما  ة !

 ، اال ثالثة أشيال فهة ىرمة.ه  الذي ال يعيش إال في الما حيصان ال  ر: 

عا ال حمقصح: : ط عاا  قا باع  ار ااني، ي" َ والحيى  والتِّْمَساحَ  "إال الض ْفدَعَ قاح: 
 قا جنٌي ىرم، لكن اها ُوجو يف حيصان ال  ر شةٌل مضٌر حيرم لضرره، ال أن 

  قا ااني ىرم.

ا، مسألة  أ رم يف ال اب؛ و ة مسألة أكين املضطر من  $  احم قين املونف 
شيال اثرمة  قه الد هكرحما ا، اها الطر ا حمسان ا، شةل  من اثرمات، اأ

}فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَالَ َْادٍ فَال إِثْمَ اثرمات فإحمه أصز له أكله؛ 

 ، لكن املؤلف قيو هل  بلالثة شروط.[127/َْلَيْهِ{]البقرة

 -شروط أكين اثرم من املضطر:

: الشرط اأوح أن يضطر ا، هل ، "فٍ رى حَ   مُ إل رى طُ ن اضْ "مَ  الشرط اُول: -
 وجص  الضرور  اثققة.
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؛  ":مِّ الس   "غيرِ  الشرط الثاني: - من  ُن الهد أال يكصن الطراره ا، ُآم 
 ، والُسم ي لف النفي، فال معىن يف أكله.أََ المضطر ه  حفظ النفس

َى : الشرط الثال  - ه علل اثرم ور يف أكل: أن يق َْه"مَ رَ  د  سُ له منه ما يَ  "ح
القل الطر اليه علل القور القل الطُر اليه، والقاعو  تقصح: ان الضرور  تقور 

 بقور ا، فال أصز له أن يأكين أكلر من حاج ه.

 -لكرامأيها ا  ص  ا-ا، أكين ا حمسان ملاح غيه؛ اأ ين  $  احم قين املونف 
ي ، فاأ ين يف أمصاح ال و ص قاعو  من قصاعو كرمي الطعام كرمي مل  ال ي

 ال  رمي.

."والنمَّفنيه واأ،منص،احه لهلن ،عنُوصمه ... و،اأ، نيُن يفه اأ،بنض،ايه واللرُ صمه "
 ."اللَُّه م،ا ُأ،ينر  رعاكف،افمنه،من ...  ك،نرهأُه،ا ح، َّ أ،هةل، اهللنهينر "

، ما لفمثة ناك حاالٌت أصز فيها لإلحمسان أن يأكين طعام غيه من غي اهن  
  ة ! هكر املؤلف عو  حاالت.

ة حالة : اهاا اهللالة اأو،  "الغيرِ  مالِ  اِ فْ إل  نََ  رى طُ ن اضْ "ومَ  الحال  اُول : -
 االلطرار، وقيو ا املؤلف بلالثة شروط:

 االلطرار. الشرط اُول:

  حمف : أن يكصن الطراره ا،الغير" مالِ  اِ فْ إل  نََ  رى طُ ن اضْ "ومَ  الشرط الثاني:
ال ا، العني، أما اها الطر للعني يُ ا  وآيأش معنا. اهاا عنوحما الطرار ا حمسان 
ا، ماح غيه اما الطراره ا، عني، ملين: يأكين أكين، أو الطراره ا، حمف  ماح 
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ال ي كالطراره ا، أن ي وفأ ملالا بل اف  ل يه، واال أصت من الم . فإها الطُر 
 له غيه ل نه، حيين له.ا، عني ماح غيه، وأتلف ما

 "ولكن م  ا تالف يل د ال وح... وين فة ال أثيم عنه والقلين".

وأما اها الطُر ا، حمف  حماح ال ي، فإحمه أصز له االحم فاي جماحماا؛ وهلقا قاح املونف: 
 ".ال يه  ماحه   ه فن "ا، حمم، 

ٌط لسقصط ر :  قا الشرط ال للهصاز، وااا  قا شه"نِ يْ عَ  بْا ِ  ماَ " الشرط الثال :
 ل احمه ب وله.

: وجب بقله له بعصض احماا"ه له جم،َّ لُ قن ب،  ب، ج، وحنصهه و،  مال   أو اآ سقاله  ر   ب،   ه فن قاح: "لو، 
وال جماحماا ! يقصح: أ ق أجر  ! يقصح: ال، أب أن ي قله جماحماا، وأما اها اُلطر 

ن يأ ق أ ا، عني املاح، فإحمه أب بقله له، لكن ال يليم أن يكصن جماحماا، بين له
 عصله.

ا، اهللالة اللاحمية من حاالت االحم فاي أو أ ق ماح ال ي  $  احم قين املونف 
؛ و ة مسألة..  ب ي اهن 

 عنه وال حائرَ  رٍ تساقِ أو مُ  هرِ  َ في شَ  ستانٍ بُ  رِ مَ بثَ  رى ن مَ "ومَ : الحال  الثاني  -
َُ  ،وال ناظرَ  عَّيه،  طريق حمسان و ص يف: ا"ٍَ مْ حَ  انًا من غيرِ  ى منه مَ  َُ َْ فَّه ا

"آفر، ح  ولص يف غي السفر، لكنهم قالصا:  قناي ،  كقا تع ي اال"ومن مرى
واملن هل واليا  وغي م، قالصا: "ومن مرَّ بل ر بس ان غيه"،  ين يُفهم منه أحمه ال 
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أصز لإلحمسان أن يقوو بس ان غيه ليأ ق ! أو أن اللفظ ال مفهصم له ! ال 
 أ رل.

حمسان فهقا أصز له اأكين، واما أن يقوو فهقا ال أ رل،  ين اما أن أر ا 
ع ار م تق ضة ا رال من قوو ال س ان ليأكين منه!!  قا القل مر أصز له 

 اأكين بلالثة شروط:

أن يكصن ور بس ان،  رل من ماها ! يعا  قه مسألٌة  ا ٌة  الشرط اُول:
: لص وجو م والعني ال والعني  وال، جمهيين ال وال و بل ر ال س ان،  رل منه ملالا

، وال  اللة علل أ م ي قلص ا لل ي، ط عاا ور ال س ان آصال   الُسفر، وتركص ا ملالا
 كان يف الشهر أو م ساقط منه.

ن : أال يكصن عليه حاحلط، أما اها كا"وال ناظرَ  عَّيه، "وال حائرَ  الشرط الثاني:
أن يأ ق   ٌر وحارو فال أصز لهفيه حاحلط فال أصز أن ي سصر ليأ ق، أو عليه حما

.  ب ي اهن 

َُ  الشرط الثال : كين منه : أصز له اأ"ٍَ مْ حَ  انًا من غيرِ  ى منه مَ  َُ َْ "فَّه ا
جماحماا، والشرط اللاليت أال حي ين، وااا يأكين فقط يف مكاحمه،   يوي ما زا  عن 

.  هل  من غي محين 

من الو ابة، و قا  قاح يف الروض: "ولص بال حاجة"، و قا مروٌل عن مج   
مق ضل القاعو ، وال  الف القاعو   قا !  قا اأ ين وال  قا الفري والٌف 
لء ين ! والٌف لء ين؛ أن اأ ين يف ماح ال ي اهللينه وال ال  رمي ! اأ ين 

 ال  رمي.
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املسألة اللاللة الد أصز فيها اأكين من ماح ال ي ب ي اهن  ما  ة ! أو أب فيها 
 ام أو املاح لل ي ب ي عهصض، ما  ة !بقح الطع

: "  ي ًما وليَّ ً رَ به في الُْ   تازِ مُ الْ  مِ المسَِّ  ياف ُ ضِ  بُ  ِ "وتَ  الحال  الثالث : -
 أب اها مر احمسان يف قرية من القرم عنوحما  نا شرطان:

 أن يكصن جم ازاا، خبالف أ ين ال لو فال أب لياف هم. الشرط اُول:

هل  يف القرم  ون اأموار واملون الك ي ؛ املون  أن يكصن الشرط الثاني:
الك ي  أو فيها مطعم أو غيه، لكن اها مر بقرية  جم ازاا فيهب علل من حميح 
عليه،  قا الشخص أب عليه أن ُيضيف،ه، والضيافة املقوص  هبا ليي السكىن، 

 املقوص  هبا الطعام.

"، واهلل الروض: "قور كفاي ه م  أُ م  : يصم كامين تُأكله، قاح يف ""ي ًما وليَّ ً قاح: 
 أعلم.

الشرط اأوح: املسلم، والشرط اللان: اجمل از، والشرط اللاليت: كصن هل  يف القرم 
 ال يف اأموار،  قا ما ي علق باأطع ة.

ا، باب    ر؛ و ص م علق باأطع ة تعلقاا وثيقاا؛ و ص القكا ؛  $احم قين املؤلف 
رنا حَّه من الحي اُبَ والبْر والغنم وغيرها ال يحَ إال ُن ما َذ  اناتَ 

اة  باب القكا   نا، ف وأ مبسألة حكم القكا . $؛ وهلقا هكر املونف بالَذ
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 (.اةِ ََ الذى  )با ُ 

 السم َ و  إال ال رادَ  ،َاةٍ ذَ  عَّيه بغيرِ  المْدورِ  من الحي انِ  شي ه  باحُ "ال يُ 
َى  اةِ  طُ ترَ ش، ويُ إال في الما ِ  ما ال يعيشُ  َو   ُ يى َِّ هْ : )أَ شروطٍ  أربع ُ  في الَذ
أو   َ ََّ قَْ أو أَ  رأةً ًْا أو امراهِ ا، ول  مُ يًّ ابِ تَ ًما أو َِ سَِّ مُ  عاقالً  ي(: بعن يك نَ َِّ ذَ مُ الْ 
( الثاني: )اآلل ُ  .دٍّ تَ رْ ومُ  يٍّ  سِ  ُ ومَ  يٍّ نِ  َ ووَ  كراَن وم ن نٍ سَ  َاةُ ذَ  باحُ  ، وال تُ مَ عْ أَ 
اةُ  باحُ فتُ  َِّ  الَذ ه، إال وغيرِ  بٍ صَ وقَ  رٍ  َ وحَ  غص بًا من حديدٍ ول  مَ  دٍ دى حَ مُ  بك

أس بالذبح لم ف ن أبان الر  (.ي ِ والَمرِ  َّْ فِ حُ الْ  اُ : )قطْ الثال ُ  .رَ فْ والظ   السنى 
اةُ  في  وال اقع ِ   ِ شَ حِّ المت َ  َعمِ والنَى  عنه من الصيدِ  زَ  َ ما عَ  يحرف المذب ح، وَذ

 ه في الما ِ رأسُ  ك نَ ه إال أن يَ نِ دَ َان من بَ    ضاٍ مَ  ه في أيِّ حِ رْ  َ ونحِ ها بِ  بورٍ 
 .باحُ ه فال يُ ونح َ 

ً ا هْ ها سَ ََ رَ  ن تََ غيُرها، ف يهِ زِ " ال َي ْ اهللِ  "بسمِ  :الذبحِ  عندَ  ْ لَ : أن يَ الراباُ  
ه، رُ صِ بْ يَُ  ا والحي انُ ه، وأن َيُحدى  ٍ َالى   بآل ٍ  أن يُْذَبحَ  هُ رَ كْ ويُ  .ًدامْ ، ال عَ تْ يحَ بِ أُ 

ََ خَ َُّ ، أو َيسْ هَ َْ نَُ عُ  رَ سِ كْ ، وأن يَ بَّ ِ الِْ  ه إل  غيرِ هَ جِّ  َ وأن يَُ   ".دَ رُ بَْ أن يََ  ه قب

 : أوح مسألة حكم القكا ؛ وفيها أ يٌن واآ لنال."اةِ ََ الذى  "با ُ : $قاح 

: اهاا "ةٍ َاذَ  عَّيه بغيرِ  المْدورِ  من الحي انِ  شي ه  باحُ "ال يُ  أما اُصَ: -
ل  بقصله: ه $ز أكله اال بعو تقكي ه، وقيو املونف اأ ين أن اهلليصان ال أص 

 رل به ماها ! الويو، فإحمه غي مقوور  عليه ال أب فيه القكا ،  "المْدور عَّيه"
و رل به امل  ن  من هبي ة اأحمعام، فهقا يُعقر، والعقر عنو م  ا يٌن يف القكا  



3359 
 

". اهاا ر امل  ن أيضاا؛ وهلقا زا  بعضهم قاح: " ص تقكية املقوور عليه، أو عق
 اأ ين ال يُ ا  شةل من اهلليصان اال بقكا .

َى و  والسم َ  "إال ال رادَ اآ لىن ثالثة أشيال فقاح:   م االستثنا : - ما ال  َ
: اهاا  قه ثالثة أشيال؛ اارا  والس   وكين ما ال يعيش اال "إال في الما ِ  يعيشُ 

 يف املال، فإحمه ال ُتش ط تقكي ه.

 ال ويف غي املال، يُقكل أو ال ! جتب تقكي ه،   احم قين املونفوما يعيش يف امل
 ا، شروط القكا . $

اةِ  طُ شترَ "ويُ فقكر ا شروطها بقصله:  يعني الذبح : : القكا "شروطٍ  أربع ُ  في الَذ
 ، ُيش ط هللين املقبص  بالقكا  أربعة شروط.عَّ  الطريْ  اُسالمي 

وط : أن يكصن املقكة يعا القابهلل؛ أن الشر ي"َِّ ذَ مُ الْ   ُ يى َِّ هْ "أَ  الشرط اُول: -
 قه منها ما ي علق باملقكة، ومنها ما ي علق باملقكل، ومنها ما ي علق بثلة القكا ، 
فهقا ي علق باملقكة أن يكصن أ الا للقكا ، أ الا للقبهلل، وم  يكصن ا حمسان أ الا 

 للقبهلل !

 حمقصح: ي  قق الشرط بأن يكصن قو مج  أمرين:

 : عاقالا فخرل اجملنصن."عاقالً  "بعن يك نَ  اُول:اُمر 

ا،  رل : الشرط اللان أن يكصن مسل اا أو ك ابيا ا"يًّ ابِ تَ ًما أو َِ سَِّ "مُ  اُمر الثاني:
الصثا واجملصآة وغي م،  ين يو ين يف  قا غي ال الغ وال ما يو ين ! يو ين؛ 

 الغ.ي ال ، قاح: عاقين ومسلم وك ايب، فيو ين غُنه لم يشترط البَّ غ
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، و ين اش ط القكصرية ! مل يش ط القكصرية؛ وهلقا قاح: ًْا"راهِ "ول  مُ وهلقا قاح: 
، و ين ُيش ط أن يكصن الشخص ُو ، م،ناا ! مل يش ط هل ؛ وهلقا قاح: ""أو امرأةً 
، و ين ُيش ط أن يكصن م وراا ! وال لص أع ل متكن من  " َ ََّ قَْ "أو أَ  مل خُي ،نت،

أو "  اهلللقصم واملرلل يوهلل ! ما اش ط ال ور؛ وهلقا قاح: القبهلل، وهبهلل وقط
 ، فكين  ؤالل يو لصن يف أ لية املقكة. "مَ عْ أَ 

 ناك مخي مساحلين هكر ا املونف ال ي  قق فيها الشرط؛ الشرط عنوحما عاقين 
ين القكا  لعوم أ لية  ومسلم أو ك ايب، مخي مساحلين ال ي  قق فيها شرط حه

 املقكة، ما  ة !

: ال ت ا  هكا  السكران؛ كراَن"سَ  َاةُ ذَ  باحُ "وال تُ قاح:  اُول : المسعل  -
 .لفْده شرط العَْ  ُنه حال سكره ليس بعاقَ

 .لعدف تحَْ شرط العَْ: ""وم ن نٍ  المسعل  الثاني : -

 ."يٍّ نِ  َ "ووَ  المسعل  الثالث : -

ال  الثال   لعدف تحَْ شرط  ":دٍّ تَ رْ ومُ  يٍّ  سِ  ُ والرابا: "ومَ  - ُسالف أو اه
 .الكتا 

  احم قين ا، الشروط امل علقة با لة، اهاا عنوحما شروط املقكة، وشروط املقكل، 
 وشروط ا لة، أما شروط املقكة فعرفنا ا، وأما شروط ا لة ف ا  ة !

 .واآلل  هي الُمحدد الذي ينهر الدف: (""الثاني: )اآلل ُ  الشرط الثاني: -
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اةُ  باحُ "فتُ وهلقا قاح:  َِّ  الَذ  : بكين ىو   ينهر الوم  وه."دٍ دى حَ مُ  بك

ين ال قكية، ال أعلها مي ةغص بًا""ول  مَ قاح:  ؛ : فكصحمه م وصباا ال يؤثر علل حه
 يعا اها هُكيد بثلة  م وصبة ال تكصن مي ة، بين تكصن ُمقكا .

و : اهاا ال ُيش ط جني معني، آصال حويه"وغيرِ  بٍ صَ وقَ  رٍ  َ وحَ  "من حديدٍ قاح: 
حهر، لكن حهر يكصن حا ، وقوب وغي هل ، املهم أن تكصن حا  ا  وال

 تنهر الوم.

أصز أن  اال السن والمثُفر فال ":رَ فْ والظ   "إال السنى واآ لىن من  قا أمرين: قاح: 
 ُيس ع ال يف القكا .

 اللاليت من الشروط ي علق باملقكل، ما  ص !

ان الرأس (، ف ن أبي ِ والَمرِ   فِ َّْحُ الْ  اُ : )قطْ "الثال ُ قاح:  الشرط الثال : -
لقبهلل، : اللاليت ي علق باملقكل أن ت  قق فيه حقيقة ابالذبح لم يحرف المذب ح"

ب  ه  م ر  النفس، الْصما حقيقة القبهلل ! قط  اهلللقصم واملرلل؛ اهلللقصم: 
 ر  الطعاف ه  م. واملرلل: اله ائي  تسم ، التي تك ن تبا ال هاز التنفسي

تا  العَّ فوالشرا ، تبا ا  . ل هاز الهضمي فيَ 

   احم قين بعو هل  ا، مسألة  أ رم؛ و ة عقر امل  ن  القل ُعهي عنه.

الص ل ال ُيش ط قطعه، املق ب أحمه ال ُيش ط قط  أل  من الص جني، فلص قط  
ين القبي ة بقل ، قو يأ ق ا حمسان  اهلللقصم واملرلل  ون الص جني، فاملق ب حه
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رب لُءل ية، ملا يأ ق ا يريو أن ينيهلا يض ل فيها، فإها هبا  ملالا شا  وال بعي 
 يف  قه المارل، ماها يون  ! ما يس طي  أن أسكها، ف اها يون  !

اةُ قاح املؤلف:  : الويو  قا معروف، ما ُعهي، "عنه من الصيدِ  زَ  َ ما عَ  "وَذ
أل  عنه من الويو  قا معروف؛ القل يكصن اهلليصان امل صحش، فإن  يوه يف

 مصل   كان، ال ُيش ط ال ُحلقصم وال مرلل.

 : اها تصحش شةٌل من اهلليصاحمات أو حموَّ، فكيف تكصن" ِ شَ حِّ المت َ  َعمِ "والنَى قاح: 
 هكاته !

طي  : اها آقط حيصان يف ال ئر، وال حمس ونحِ ها" في بورٍ  : "وال اقع ِ قاح أيضاا
 تية:يُقكل بالطريقة ا أن حمق ه، ممكن أصت أو ي رل لص تركناه، فيهصز أن 

وم يف أل : أن ُأر  بشةل  ينهر اله"نِ دَ َان من بَ    ضاٍ مَ  ه في أيِّ حِ رْ  َ "بِ قاح: 
مصل   كان من بوحمه، ال ُيش ط اهلللقصم واملرلل، فإها مات بعو هل  فإحمه حيين 
أكله، اها مات بقل  حين أكله، اال اها تر  حما  ين قُ ين هبقا اار  أو قُ ين بس ب  

-، ان ُوجو آ ب اهللين   ُن هذا الشي  ميت إحمنا حمقصح: اأ ين املن   ر، ف
جاز، وان شكننا يف وجص  آ ب اهللين رجعنا ا، اأ ين وعوم  -و ص القكا 

 ااصاز.

أآه يف : اها كان ر "باحُ ه فال يُ ونح َ  ه في الما ِ رأسُ  ك نَ "إال أن يَ وهلقا قاح: 
قا قاح ال ؛ وهللغرق، فهذا ال ي  زالحتمالَ  نه مات بااملال ال يُ ا ، ملاها ! 

 يُ ا .
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: غيُرها" يهِ زِ  ْ " ال يَ اهللِ  "بسمِ  :الذبحِ  عندَ  ْ لَ : أن يَ "الراباُ  الشرط الرابا: -
 أن يقصح عنو القبهلل يعا عنو حركة يوه بالقبهلل أن يقصح: بسم اهلل.

ين القبي ة ك اها حمسة ال س ية فهين ًدا":مْ ، ال عَ تْ يحَ بِ ً ا أُ هْ ها سَ ََ رَ "ف ن تََ قاح: 
ا وال  وال ما كين ! حمقصح: كين يف القكا ، أما يف الويو ال، الويو ال تسقط ع وا
آهصاا، أما القكا  فإ ا تسقط يف السهص  ون الع و؛ وهلقا قاح: فإن تركها آهصاا 

ا فال ت ا .  أُبي د، وأما ان تركها ع وا

 -  هكر بعض املكرو ات امل علقة بالقكا ، هكر مخسة أشيال:

ح بسرع ، حدتها يعني ال تذب:  لة كالَّة: " ٍ َالى   بآل ٍ  أن يُْذَبحَ  هُ رَ كْ "ويُ قاح:  أواًل:
 .ليست حادًة بما يكفي

ان، و قا : كقل  ُيكره أن حيو ا أمام اهلليص ره"صِ بْ يَُ  ها والحي انُ "وأن َيُحدى   انًيا:
ْحَساَن عَ »من الرفق والرمحة باهلليصان،  ُِ َتَب ا ََ َِّ شَ ِإنى اهللَ  ْيٍ ، فَِ َذا قََتَََُّْتْم ََّ  َُ

 َ ََّ ِْتَْ ْبَح َ ، فََعْحِسُن ا اْل  .«َوِإَذا َذَبْحُتْم فََعْحِسُن ا الذِّ

ن لص هبهلل ل ي : ُيكره القبهلل ل ي الق لة، لك"بَّ ِ الِْ  ه إل  غيرِ هَ جِّ  َ  الثًا: "وأن يَُ 
 الق لة كين أو ال ! كين.

ين أن كسر العنق ُيكره، لكن اها كسر العنق ق : كقل   "هَ َْ نَُ عُ  رَ سِ كْ "وأن يَ  رابًعا:
يقبهلل، وماتد بكسر العنق ق ين أن ينهر الوم، ويقط  اهلللقصم واملرلل، ف ا 

 اهللكم ! ال كين، تكصن مي ة، وااا املقوص   نا هبهلل   كسر العنق.

ََ خَ َُّ "أو َيسْ  خامًسا:  : يعا ق ين أن تي ق روحها."دَ رُ بَْ أن يََ  ه قب
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 ا، باب الويو. $ ات القبهلل،   احم قين املونف  قا ما ي علق مبكرو 
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 :$قاح املونف 

 (الصيدِ  )با ُ 

 ها( أن يك نَ : )أحدُ روطٍ شُ  إال بعربع ِ  في االصطيادِ  المْت لُ  الصيدُ  َ  حِ "ال يَ 
َِ  الصائدُ  اةِ  من أه فيه ما  طُ شترَ يُ  ده دى حَ وهي ن عان: مُ  . )الثاني( اآلل ُ الَذ

  دٍ دى حَ مُ بِ  ، وما ليسَ حْ بَ ه لم يَُ َِّ َْ ه بثِ ََّ تََ ف ن قََ  حَ رَ  ْ ، وأن يَ حِ الذبْ  في آل ِ  طُ شترَ يُ 
 الثاني ال ارح ُ   عُ به، والن ََ تِ ما قُ  َ  حِ ال يَ  والفيِّ   ِ كَ والعصا والشبَ  قِ َالبَُْندُ 

انتْ  هُ تْ ََّ تََ ما قََ  باحُ فيُ  ََ اصًدا، ف ن اسق  ِ اآلل رسالُ إ( . )الثال ُ  ً مَ َّى عَ مُ  إذاَ   ترَس
. َى حِ ه فيَ بِ ََّ ه في طَ وِ دْ في عَ  زيدَ ه فيَ رَ جُ زْ إال أن يََ  حْ بَ ه لم يَُ ه بنفسِ أو غيرُ  بُ الكَّ

ً ا هْ ًدا أو سَ مْ ها عَ ََ رَ ، ف ن تََ أو ال ارح ِ  السهمِ  إرسالِ  عندَ  ( التسمي ُ )الراباُ 
اةِ أَبرُ  معها: "اهللُ  ْ لَ أن يَ  ن  سَ .  ويُ حْ بَ لم يَُ  الَذ  َ"." 

: بوأ املونف "روطٍ شُ  إال بعربع ِ  في االصطيادِ  لمْت لُ ا الصيدُ  َ  حِ "ال يَ قاح: 
ين اهلليصان القل قُ ين بالويو، ما  ة  قه الشروط اأربعة !  بشروط حه

َِ  الصائدُ  ها( أن يك نَ ")أحدُ  الشرط اُول: - اةِ  من أه أ ين : ماها يعا ب"الَذ
يو أن  القكا  ! القل آ ق؛ أن يكصن عاقالا ومسل اا أو ك ابياا، وُعلهم منه 

 اجملصآة والصثا واجملنصن السكران ال حيين.

م : ا لة حمصعان؛  لٌة ملين: السهوهي ن عان" ")الثاني( اآلل ُ  الشرط الثاني: -
والر اص، وا لة اللاحمية:  ة ااصار  من اهلليصاحمات؛ ملين: الكلب وحنصه من 

 اهلليصاحمات الد ُيوا  هبا، آصالا من الطيصر أو من اهلليصاحمات.
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 في آل ِ  طُ شترَ ا يُ فيه م طُ شترَ يُ  ده دى حَ "وهي ن عان  مُ والا ب ي اهلليصان فقاح: بوأ أ
: اأوح اثو ، وُيش ط فيه ما ُيش ط يف  لة القبهلل أن يكصن ينهر الوم، "حِ الذبْ 

 ويق ين  وه.

: أما اها كان ال أر ، وأصت ملالا بلهقين  قا الشةل فإحمه ال "حَ رَ  ْ "وأن يَ قاح: 
 حيين.

ق حهر : يعا اها رمل شةل فق ين؛ ملين: أ "حْ بَ ه لم يَُ َِّ َْ ه بثِ ََّ تََ "ف ن قََ  قاح:
ورماه علل طاحلر أو بالن ين، فأ ابه وق له بقل  من غي أن أرحه، حيين أو ال ! 

 ال حيين، اها مل تكن ىو  ا  رل وتنهر الوم، فإحمه ال حيين مويو به.

نف ما  ا ه به، وملينَّ املو : ما ليي مب و  ال حيين"دٍ دى حَ مُ بِ  "وما ليسَ قاح: 
 بأربعة أمللة. $

ََ من الطين: "قِ "َالبَُْندُ . 1 أحمه ملين كر  ؛ يعا كوالمْص د بالبندق هنا ما يُعم
من الطني جُتفف،   ُتس ع ين يف الويو، و ين  ة حا   وال غي حا   ! تق ين 

 ن ؛ وأما بنول الر اص اولهذا ال يحَ ما ِصيد بها و ا ! ال تق ين  و ا؛ 
ين أصز أو فه -ط عاا أيام املونف ما كان يف اآ خوام ال ارو ، وبنول الر اص-

 ال !

يف  قا، وا  لف آاحلر أت اي املقا ب، ملاها ! ما ا شكاح  ا  لف اهللنابلة 
يف الر اص ! الر اص كلٌي منه ُموبب وليي مبُ و ، ولكنه من آرعة احمطالقه 

 احاا ! اطالقه ال  وه، فهين  قا أعله م خيرل وخييل، فيع ين ع ين اثو  بسرعة
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ن هذا ُأكلر العل ال علل جصازه  ا ةا يف عورحما اهللالر، وأحمه حيين، ملاها ! 
وهلقا  ؛حصَ به إنهار الدف والخرق، فحصَ منه ما يحصَ بالْتَ بالمحدد

 قلد يف حممثم النصازح:

... وكم ُىو   لوم القواص".  "وحينَّ ما ُيوا  بالر اصه

  ه حكم اثو ، يقصح يف حاشية ابن قاآم: قاح الشيخ ع و القا ر:فهقا حك

يو،... جصاز أكله قو اآُ فيو،".  "وما ب نول الر اص  ه

 "اف ، به والوحما اأواه... واحمعقو ا مجاي من ف صاه".

من  ص الشيخ ع و القا ر  قا ! كند أ نه ابن بوران، ال،  قا ع و القا ر 
 ألة حوين فيها حمياي، وُك ب فيها ك ب ومونفات؛ الدالفاآة، املقوص  أن املس

 تكصن الويو ب نول الر اص. 

 : اها لرب الويو بالعوا."والعصا". من أمللة ما ليي مب و : 2

 ." ِ كَ "والشبَ . 3

 .""والفيِّ . 4

ط عاا  قه اأ وات اها  ا  هبا،   أ رك الويو وفيه حياٌ  مس قر  فق ه، حينَّ؛ 
اة َى بالَذ  .ال بالصيد ُنه ح

 .لك نه غير محدد: به" ََ تِ ما قُ  َ  حِ "ال يَ قاح: 
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انتْ  هُ تْ ََّ تََ ما قََ  باحُ فيُ  الثاني ال ارح ُ  "والن عُ  الن ع الثاني من اآلل :  َ  إذا
: ملين: الطيصر، ملين: الوقر، أو اهلليصاحمات ملين: كالب الويو، اهاا شرط " ً مَ َّى عَ مُ 

تنيجر اها ُزجرت، وتس آين اها حين الويو بااصار  أن تكصن معل ةا؛ بأن 
 أُرآلد، ويف الكلب وحنصه أال يأكين اها أمس .

 :  قا  ص الشرط اللاليت يفقاصًدا"  ِ اآلل رسالُ إ( ")الثال ُ  الشرط الثال : -
ا للويو، فإن أرآلها ال لقوو الويو؛  ين الويو؛ و ص أن يرآين ا لة قا وا حه

ا فال حي  ين أكله.ملين: ي ورب علل شا ص،   أ ابد  يوا

ََ "ف ن اسقاح:  ن حمفسه : اها الكلب م"حْ بَ ه لم يَُ ه بنفسِ أو غيرُ  الكَّبُ  ترَس
ه ب و ا  من  ون أمر السيو، وارآاح السيو أو املال ، فإن ما  ا ه ال حيين 

 أكله. لكن  ناك حالة اها زا  يف عووه.

رأم الكلب ي اب   :"َى حِ ه فيَ بِ ََّ ه في طَ وِ دْ في عَ  زيدَ ه فيَ رَ جُ زْ "إال أن يََ وهلقا قاح: 
ا، يركض ورال  يو، فيجره، فيا  يف عووه وركضه، ف ينئق  حيين هل .   يوا

: فيقصح: "أو ال ارح ِ  السهمِ  إرسالِ  عندَ  ( التسمي ُ ")الراباُ  الشرط الرابا: -
بسم اهلل عنو ارآاح السهم، أو اطالل الر اص، أو ارآاح ااارحة،  ين 

 تسقط !

 ا وال آهصاا.: ال تسقط ال ع وا "حْ بَ ً ا لم يَُ هْ ًدا أو سَ مْ عَ ها ََ رَ "ف ن تََ قاح املونف: 
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اةِ أَبرُ  معها: "اهللُ  ْ لَ أن يَ  ن  سَ "ويُ قاح:  الَذ صله "بسم : ُيسن أن يقصح م  ق""َ 
اهلل وكقل  يف الويو أن يقصح: "بسم اهلل، و  -يف القكا  يعا-اهلل" يف القبهلل 

 أكم".

 (يمانِ اَُْ  )َتا ُ 

من  ف ٍ ، أو صِ باهللِ  هي اليمينُ  ِن َ إذا حَ  ةُ ارَ فى بها الكَ  بُ  ِ التي تَ  "واليمينُ 
به   بُ  ِ ، وال تَ فه رى حَ مُ  اهللِ  بغيرِ   ُ َِّ ، والحَ  ِ أو بالمصحَ  ه، أو بالْرآنِ صفاتِ 
َُ شروطٍ   ال  ُ  ةِ ارَ فى الكَ  ج  ِ ل ُ  طُ رَ تََ شْ . ويُ ةه ارَ فى ََ   اليمينُ  أن تك نَ  (لُ وى : )ا
 رٍ مْ عَّ  أَ   َ ََّ ، ف ن حَ نٍ كِ مْ مُ  ٍَ ستْبَ ها عَّ  مُ دُ ْْ عَ  دَ صِ ، وهي التي قُ ةً دَ نعِْ مُ 

 ه بغيرِ   لسانِ ي عَّرِ  ْ ( الذي يَ اليمينِ   ُ غْ و)لَ  . سُ مُ ًما فهي الغَ َاذبًا عالِ   ماضٍ 
ذا يمينه واهللِ  بَّ " و"ه: "ال واهللِ َْ لِ   دٍ صْ قَ   انَ ه فبَ نفسِ  قَ دْ صِ  ن  ظُ ها يَ دَ َْ عَ  " َو
ًها رَ كْ مُ   َ ََّ ا، ف ن حَ ختارً مُ   َ َِّ حْ )الثاني( أن يَ  .في ال مياِ  ةَ ارَ فى ه، فال ََ الفِ بخِ 
ََ ه، بعن يَ في يمينِ   ُ نْ حِ ( الْ ه. )الثال ُ يمينُ  دْ ِْ عَ نَْ لم تََ  ه أو َِ ْر عَّ  تََ   َ ََّ ما حَ  فع
ًرا، ه مُ َِّ عْ عَّ  فِ   َ ََّ ما حَ  كَ رُ تَْ يََ  ، ةَ ارَ فى ًيا فال ََ اسِ و نَ ًها أرَ كْ مُ  ََ عَ فََ ف ن ختارًا ذَا
في   ُ نْ حِ ( الْ ن  سَ . و)يُ  ْ نَ حْ " لم يَ اهللُ  : "إن شا َ ةٍ رَ فى كَ مُ  في يمينٍ  قالَ  نومَ 

اَن خَ  اليمينِ  أو  عافٍ أو ط  ٍ مَ ه، من أَ   زوجتِ  َ حالاًل، سِ  فَ رى ن حَ ًرا، ومَ يَْ إذاَ 
 ه".ََّ عَ ن فََ إ يمينٍ  ةُ ارَ فى ه ََ مُ زَ َّْ ، وتََ فْ رُ حْ ه لم يَ أو غيرِ  باسٍ لِ 

َه   ()فص
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ينَ مَ  شرةِ عَ  إطعافِ  بينَ  يمينٍ  ةُ ارَ فى ه ََ تْ مَ زِ لَ ن مَ  رُ يَى خَ "يُ   َِ تْ هم أو عِ س تِ و َِ أ سَا
ََ قَ  يمانه ه أَ تْ مَ زِ ن لَ ، ومَ  ٍ عَ تتابِ مُ  افٍ يى أَ   ال  ِ  فصيافُ  دْ  ِ ، فَمن لم يَ  ٍ بَ قََ رَ   التكفيرِ  ب
ظِ بُ  جِ َتََِّ  مُ ، وإن اخْ واحدةه  ةه ارَ فى ََ   َّيهفع ها واحده بُ  جِ مُ   باهللِ  مينٍ ويَ  هارٍ هاَ 
 ".اَل خى دَ تَ ولم يََ  اهُ مَ لزِ 

 هي اليمينُ   َ نِ إذا حَ  ةُ ارَ فى بها الكَ  بُ التي َت ِ    واليمينُ يمانِ اَُْ  "َتا ُ قاح: 
ها  قا ال اب مبسألة؛ و ة ما  ة الي ني الد جتب في $: بوأ املونف "باهللِ 

ر، ما ص الكفار  ! هكر املونف الي ني الد جتب فيها الكفار   ة أحو أربعة أم
  ة !

ط عاا الي ني الد جتب فيها الكفار   ناك شرٌط ي علق باهللالف لصجصب الكفار ، 
ف وشرٌط ي علق باثلصف عليه، وشرٌط ي علق باثلصف به، وشرٌط ي علق باثلص 

به، فهنا هكر الشرط امل علق باثلصف به، فال تكن الي ني منعقوُ  جتب الكفار  
  بأحو اأمصر اأربعة، ما  ة !فيها اها حنيت اال الي ني

با ه اأعمثم اهلل، أو باآم    ر من  : باهلل "باهللِ  "هي اليمينُ قاح:  اُول:
 خي ص به، أو باآم  ال خي ص باهلل؛ يعا أصز اطالقه علل اهلل وعلل أ ال اهلل 

 كقصله ملالا لص قاح: واهلل،  قا والهلل،  غيه، لكن ي  ا ر من اهلللف به اهلل 
والرمحن، والعمثيم، واخلالق.. ا، غي هل ، لص قاح: والكرمي ! فإحمه جتب الكفار ؛ 

 .ُن المتبادر أنه أراد اهلل 

 .: كقصله: وعي  اهلل، وجالح اهلل، وعمث ة اهلله"من صفاتِ  ف ٍ "أو صِ قاح:  الثاني:
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: أن يقصح: أقسم هبقا القر ن، أو حيلف " ِ أو بالمصحَ  "أو بالْرآنِ  الثال :
باملو ف، واملرا  القل حيلف باملو ف ال يريو اهلللف بالصرل، وااا يريو اهلللف 

 .بكالم اهلل 

ا، اهلللف ب ي اهلل، القل يكصن مفهصم املخالفة، ا ن  $  احم قين املونف 
واهلللف ب ي اهلل ما حك ه !  الي ني الد جتب فيها الكفار   ة اهلللف باهلل 

 حكم تكليفة وحكم ولعة.

 فة.:  قا اهللكم ال كلي"فه رى حَ مُ  اهللِ  بغيرِ   ُ َِّ "والحَ  كم التكَّيفي:الح

ار  اها : أحمه ال يكصن آ  اا لصجصب الكف"ةه ارَ فى به ََ  بُ  ِ "وال تَ  الحكم ال ضعي:
 حنيت.

 ا، شروط وجصب الكفار ، فقكر ا، وهكر أ ا ثالثة. $  احم قين املونف 

ف باهلل ثالثة : الكفار  يف اهللل"شروطٍ   ال  ُ  ةِ ارَ فى الكَ  ج  ِ ل ُ  طُ رَ تََ شْ "ويُ قاح: 
 شروط.

َُ  :الشرط اُول - نعقو  ! : ما  ة الي ني امل"ةً دَ نعِْ مُ  اليمينُ  ( أن تك نَ لُ وى ")ا
 هكر ا املونف، وهكر أ ا الد اش  لد علل ثالثة أو اف.

 اف؛ أو  : اهاا ثالثة"نٍ كِ مْ مُ  ٍَ ستْبَ ها عَّ  مُ دُ ْْ عَ  دَ صِ "وهي التي قُ  اُول:
الص ف اأوح: قووه لعقو ا، و قا خيرل ل ص الي ني الد جترل علل لساحمه  ون 

 قوو.
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أن تكصن علل أمر  مس ق ين، و قا خيرل الي ني ال  صو، فإ ا  ال ص  الثاني:
 ني، فلص ، فقصله: الد ُقوو عقو ا خيرل ل ص اليلعظم الذنب فيهاال كفار  فيها؛ 

 وو ال يع م  قا من الي ني املكفر .جرم علل لساحمه الي ني من غي ق

؛ فقاح: واهلل العمثيم ان فالحماا جال أو فالحماا ه ب،  وكقل  اها أقسم علل ماض 
 فهقا ال كفار  فيه ولص ت ني كقبه.

: أحما  ن ها "نٍ كِ مْ مُ  ٍَ ستْبَ ها عَّ  مُ دُ ْْ عَ  دَ صِ "وهي التي قُ  ال ص  الثال :
لل أمر  ؛ أحمه لص حلف عل حْيْ ُنها هي فيها إشكاىقوفة، وليسد ىقوفة؛ 

مس  يين جتب الكفار ، بين ان اهلللف علل فعين املس  يين الكفار  فيه جتب علل 
الفصر، قاح: واهلل أقلنب اهللهر ه  اا، وقوو عقو الي ني، ف  اشر ا جتب علة 

 الكفار .

شكاح، : هكر امل كن  نا فيه ا"نٍ كِ مْ مُ  ٍَ ستْبَ "عَّ  أمٍر مُ : $فقصح املونف 
 أوج صا الكفار  علل من حلف علل فعين مس  يين.فقو 

الي ني الد تكصن علل عوم املس  يين  قه ل ص؛ يعا قاح: واهلل لن أقلب اهللهر 
 ،الستحال  حص ل ذل ، الستحال  الحن ه  اا،  الص ليي عليه كفار ؛ 

 أما اها حلف علل فعين املس  يين فاهللنيت م  قٌق فصراا.

هصم قصله: :  قا مف" سُ مُ ًما فهي الغَ َاذبًا عالِ   ماضٍ  رٍ مْ عَّ  أَ   َ ََّ "ف ن حَ قاح: 
 علل مس ق ين، اها حلف علل املالة ال خيلص من حالني:



3373 
 

أن حيلف علل املالة  احماا  ول حمفسه، ف  ني اأمر خبالف  الحال  اُول :
 هل ، فهقا يو ين يف ل ص الي ني الد يعقو ا ويمثن  ول حمفسه.

م ، ُسميت وهي محر ا كاهباا، فهقه أني ال  صو: أن يعقو ا عاملما  الحال  الثاني :
 .غم ًسا ُنها تغمس صاحبها في اُ م  م في النار

يمثن  ول حمفسه، فهقه : فإن حلف علل أمر  ماض  ("اليمينِ   ُ غْ "و)لَ قاح: 
 تو ين يف ل ص الي ني، اللان: ل ص الي ني.

ل ص الي ني ني غ صو، الاهاا عرفنا عنوحما أنٌي منعقو ، وعنوحما أني ل ص، وعنوحما أ
 -هكر هلا حمصعان:

ه: "ال َْ لِ   دٍ صْ قَ  ه بغيرِ ي عَّ  لسانِ رِ  ْ ( الذي يَ اليمينِ   ُ غْ و)لَ " الن ع اُول:
يعا  : واهلل ت عشصن عنوحما الليلة،  ص ما يريو ت عشل ولكن""واهللِ  بَّ " و"واهللِ 

قوو فيها عقو  يجماملة، فيقصح: واهلل ت عشصا معنا الليلة، وجترل علل لساحمه ال
 الي ني.

ذا يمينه  الن ع الثاني: : رأم رجين ه"الفِ خِ ب انَ ه فبَ نفسِ  قَ دْ صِ  ن  ظُ ها يَ دَ َْ عَ  "َو
قو جال ورأم آيار  زيو عنو بي هم، قالصا: زيو رج  من السفر ! قاح: حمعم، واهلل 
لقو رج ، و ص يمثن  ول حمفسه، ف ان اأمر خبالفه فال كفار  عليه، و ة من 

  ني.ل ص الي

كره، فإحمه  رل به امل ختارًا":مُ   َ َِّ حْ ")الثاني( أن يَ : الشرط الثاني لَّكفارة -
 ليي عليه كفار ، اها ُأكره علل اهلللف ال تنعقو أينه،  قا  ص الشرط، ال فري  !
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ره علل اهلللف : اها ُأكه"يمينُ  دْ ِْ عَ نَْ ًها لم تََ رَ كْ مُ   َ ََّ "ف ن حَ فرَّي عليه فقاح: 
.ف لف بنالا علل ا   كراه مل تنعقو أينه أ الا

 ما  قه الشروط ! شروط وجصب الكفار .

نه فليي عليه  : أما اها برَّ يف أيه"في يمينِ   ُ نْ حِ ( الْ ")الثال ُ  الشرط الثال : -
 -كفار ، ما  صر  اهللنيت ! له  صرتان:

و، أن ه":  قه  صر  اهللنيت اأكه رن علل تم،  ف، ل، ما ح،  فعين، "بأن ي، الص رة اُول : 
 يقصح: واهلل ال  كين   ياا اليصم، فيأكين اخل ي، فيفعين ما حلف علل تركه.

ًرا"ه مُ َِّ عْ عَّ  فِ   َ ََّ ما حَ  كَ رُ تَْ "أو يََ  الص رة الثاني : قاح: واهلل أزورن  :ختارًا ذَا
ا اليصم، فلم ييره، فهقا ترك ما حلف علل فعله فعليه كفار .  زيوا

 -شرط اهللنيت فيه تأ ييٌن وتفري ، شرطه أمران:

: أن حينيت و اراا، فإن حنيت مكر اا؛ قاح: واهلل ال أ  ين "مختارًا" الشرط اُول:
 ار زيو ، ف  له رجالن أشوال أقصيال، وأ  لصه بيد زيو، و ص مكره، فهين عليه  

 كفار  وال ما عليه كفار  هبقا اهللنيت ! ال كفار  عليه.

ًرا"الشرط اللان:  يد و ص أينه،   ين ب : أن يكصن هاكراا لي ينه، فإن حمسة"ذَا
حماآة أحمه حلف، فال كفار  عليه، وقو  ر  املونف هبقا املفهصم، ففرَّي عليه 

 ار، والناآة ؛ املكره لكصحمه غي و"ةَ ارَ فى ًيا فال ََ اسِ ًها أو نَ رَ كْ مُ  ََ عَ فََ ف ن "وقاح: 
ر.  أحمه اشُ ط فيها القُكن
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 ما اهللكم ! ""إن شا  اهللا، االآ لنال يف الي ني؛ بقصله:  $  احم قين املونف 

عني التي اليمين المكفرة ي: ""اهللُ  : "إن شا َ ةٍ رَ فى كَ مُ  في يمينٍ  ن قالَ "ومَ قاح: 
ا اليصم ان شال اهلل، ومل ييره، فهين تدخَّها الكفارة ، فإها قاح: واهلل أزورن زيوا

 عليه شةل !

: مل حينيت " ْ نَ حْ لم يَ " اهللُ  : "إن شا َ ةٍ رَ فى كَ مُ  في يمينٍ  ن قالَ "ومَ قاح املونف: 
 يعا ال جتب عليه الكفار .

انَ  في اليمينِ   ُ نْ حِ ( الْ ن  سَ "و)يُ : المسعل  الخامس  في البا  : ًرا"يَْ  خَ إذاَ 
ا اليصم، يا أ ة زيو له حق علي ، وزيو اليصم عنوه مناآ ة،  قاح: واهلل ال أزور زيوا

واْ اللّهَ وَالَ تَجْعَلُ}وغياب  عن اجمللي يؤثر يف حمفسه، يقصح: ال أحما حلفد، 

، فنقصح له: اأفضين ل  أن تكفر عن [442/ُْرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ{]البقرة
لهذا و أين ، وتأش القل  ص  ي، فاهللنيت يف الي ني  نا ما حك ه ! مس  ب؛ 

ان الحن  خيًرا  ، ك ن حلف علل فعينقال: وُيسن الحن  في اليمين إذاَ 
 لل ترك منووب.مكروه  أو ع

وم  أب اهللنيت يف الي ني ! اها كان واج اا؛ يعا لص قاح: واهلل لي،ُسنب، فالحماا 
اليصم، رجين مسكني ما له هحمب تس ه، ممثلصم، أصز  قا ! ال أصز، ف نله يف 

 أينه واجب.
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ا، مسألة كرمي اهللالح؛ و ة  ا لٌة يف باب اأأان؛  $  احم قين املونف 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاَِ }: لقصح اهلل 

}قَدْ فَرَضَ اللَّهُ يف ا ية الد بعو ا:  ،   قاح اهلل [1/أَزْوَاجِكَ{]التحريم

 ، فهعين كرمي اهللالح أيناا.[4/لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ{]التحريم

ه حكٌم ، ال،  قا لتحريم الزوج مسألة المثههار؛ المثههار: ولكن  قا ُيس لىن منه 
: من حالالا ان كان "ومن حرف حالاًل س   الزوج " اص؛ وهلقا قاح املونف: 

اهللالح القل حرمه  ص زوج ه، حرم زوج ه علل حمفسه، فهقا  ههار، وان كان غي 
 اليوجة !

قاح: واهلل  :"فْ رُ حْ ه لم يَ يرِ أو غ باسٍ أو لِ  أو طعافٍ   ٍ مَ ه، من أَ   زوجتِ  َ "سِ قاح: 
ال أل ي الش اغ، واهلل ال  كين العسين، واهلل ال  كين الفصح،  قا حلف، لكن لص 
قاح: حراٌم علة أن  كين الفصح اليصم، حراٌم علة أن  كين العسين، حراٌم علة أن 

 أل ي الش اغ، فإن  قا كفارته كفار  أني.

 -قاح املونف ي تب علل  قا ال  رمي أمران:

 : ال حيرم هل ."لم يحرف" ُول:ا

أني، قاح: واهلل ال  : ان فعله فعليه كفار ه"ََّ عَ ن فََ إ يمينٍ  ةُ ارَ فى ه ََ مُ زَ َّْ "وتََ  الثاني:
أل ي الش اغ، ول ي الش اغ، أو ليي واهلل، لص قاح: حرامٌ علة أن أل ي الش اغ، 

 فل ي الش اغ، فإن عليه كفار  أني ، وال حيرم عليه ل ي الش اغ.
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و ا، كفار  الي ني؛ وكفار  الي ني علل ال خيي،   بع $ احم قين املونف  
 هل  علل ال تيب.

َه  يُ قاح املونف:  التخيير: -  شرةِ عَ  إطعافِ  بينَ  مينٍ ي ةُ ارَ فى ه ََ تْ مَ زِ ن لَ مَ  رُ يَى خَ "فص
ينَ مَ  : ثالثة أشيال؛ اأوح: اطعام عشر  مساكني، ط عاا اطعام عشر  مساكني  "سَا

ة كين مسكني ! ُموَّ وال  اي وال  اعني ! حموف  اي  ان كان من كم يعط
غي الُم، وان كان من الُم ! فُ وَّ؛ ُموَّ بر ، أو حموف  اي  من غيه، و قا آ ق 

 معنا يف أل ك اب ! المثههار، تفويين هل  يف المثههار.

ما  ة اأ ناف الد ُأيئ ا راجها يف الكفار   نا ! اطعام املسكني، ماها 
يطع ه !  جال وال أرز، وال عوو، وال فصح ! حمقصح: يطع ه ما يُطع،م يف الفهطر ، 
اها كاحمد الفهطر   ة اأ ناف اخل سة: ال  ر، واليبيب، والشعي، والُم، واأقط، 

 مخسة أشيال، فإن مل أو رج  ا، قصت ال لو.

 ا طعام. اُول:

َِ  الثاني: ن يف المثههار، والكسص  ان كا : الكسص ، الكسص  ما هُكرتهم"س تِ "أو 
يكسص رجالا فيعطيه ثصباا ُأيحله يف  الته، واملرأ   ري ومخار كقل  ُأيأ ا يف 

  ال ا، اهاا عنوحما اطعام عشر  مساكني، أو كسص م.

ة مؤمنة : يع ق رق ة، وُيش ط يف املق ب أن تكصن الرق " ٍ بَ قََ رَ  َِ تْ "أو عِ  الثال :
 يف الكفارات كلها.
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ل من  قه اللالثة : اها مل أو شة" ٍ عَ تتابِ مُ  افٍ يى أَ   ال  ِ  فصيافُ  دْ  ِ فَمن لم يَ "قاح: 
 .لْرا ة ابن مسع ديوصم ثالثة أيام م  ابعات؛ 

املسألة الد تليها: ال وا ين؛ اها وج د عو  كفارات علل الشخص،  ين ت وا ين 
 وال يوف  كين كفار  علل حو  !

قصح: ان ليم ه عو  أأان؛ قاح: واهلل ما أزور فالن، : حم"يمانه ه أَ تْ مَ زِ ن لَ "ومَ قاح: 
ا، بعو امل رب قاح: واهلل   قا يف جملي   بعو العور، قاح: واهلل ال ُأكلهم آعيوا
ال أآافر ا، اهللنكية، وبعو العشال ه ب يريو يوف  كفار ، كم عليه اطعام ! 

 كفي.لكن ق ين ال واحو، اها ليم ه عو  أأان فإحمه ليي عليه اال كفارٌ  واحو ، 

لكن لص أحمه المثهر قاح: واهلل ال أزور فالحماا،   زاره، قاح:  الص و ف  الكفار ، 
بعو العور قاح: واهلل ال أآافر  الص،  ين عليه كفار  ثاحمية اها حنيت ! حمعم 
عليه كفار  ثاحمية؛ أ ا ال ت وا ين اال ق ين ال كفي، فيه عها يف كفار  واحو ، أما 

ين اللاحمية يف كفار  اأو،.لص كفر عن اأ  و،   حلف اللاحمية، فليي له أن يُو ه

ََ "ومن لزمته أيمانه قَ قاح:  ي اما أن يكصن : ق ين ال كف"ها واحده بُ  جِ مُ  التكفيرِ  ب
 ."احدةه و  ةه ارَ فى ََ   َّيه"فعاملصجب واحو، كاأأان، عو  أأان، ف ا اهللكم ! قاح: 

ق ة رق ة مصج ها  ههار، وعنوه ع ق ر  وان كان مصج ها و لف؛ فهقه عنوه ع ق
مصج ها اا اي يف  ار رمضان، وعنوه ع ق رق ة مصج ها الي ني باهلل تعا،، كم 

 رق ة عليه ! واحو  تكفة ! ال، ال تكفة.
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ظِ بُ  جِ َتََِّ  مُ "وإن اخْ وهلقا قاح:  ": ال اَل خى دَ تَ لم يََ و  اهُ مَ لزِ  باهللِ  مينٍ ويَ  هارٍ هاَ 
 فر اأو،   حلف أيناا أ رم، فإحمه تليمه كفارٌ  ثاحمية.ي وا الن، أما اها ك

أن أعله حمافعاا، وأن ي ق ين منا   قا ما ي علق بورآنا  قا اليصم، حمسأح اهلل 
 منكم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له، و   ه أمجعني.

َال:  ( 55:59آؤاح غي والهلل ) س

ويام، اها مل أو اللالثة القل يكصن ال ثالثة  يارات  قه علل ال خيي، ال  ا :
 الويام ال أصز االب وال به اال عنو العهي عن اللالثة.

َال: يقصح: ما حكم لص كان ل ماح  عنو أحو   ين، و شيد علل مال  س
 وأ قت من ماله،  ين  قا يُعو آرقة !

 قا ال أصز، ولكن  ين  ة آرقة مصج ة لل و ! ال، ليسد مصج ةا  ال  ا :
  و.لل

َال:  كيف يكصن الققف يف غي اليحما !  س

 يعا يققفه ملالا بالنمثر ا، النسال، يققف بالكفر، أو غي هل . ال  ا :

َال: ا،     لد بي ه أكلر من مر .. ! س  لص حلفد أال أ  ين بيد زيو  أبوا

 ومل ُتكفهر، ما يف اال كفار  واحو . ال  ا :

َال:  وم آقصطها بالويو !ما وجه آقصط ال س ية بالقكا  وع س
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القكا  علل وفق اأ ين، والويو ر وة علل  الف اأ ين، ف سامهلل  ال  ا :
 يف القكا  ما ال يُ سامهلل يف الويو، يُ سامهلل يف اأ ين ما ال يُ سامهلل يف الر وة.

َال:  يقصح: ما حو عصر  اهللر  من جهة النمثر يف املق ب، وأين مو هل  ! س

ا يف أوح ك اب النكا ؛ وقو حموصا علل أن املرأ  العصر  يف النمثر جتو  ال  ا :
تس  وجهها، يف ا قناي مصجص   أن وجه املرأ  عصرٌ  عن الرجاح اأجاحمب اال 

 يف..

 

َال:  قا يسأح:  ين تنو صن من حضر  قا الورو أن حيضر مر ا أ رم يف  س
 حاح أعومت شر   قا الك اب !

 اه به ُيسار". "وكرهر العلصم فال كرار...  ي معني   ال  ا :

 "ا، اك ناز العلم فهص أفضين.....  فيه لقٌ  ال تُعوح".

 "بأل لق   ك ا قو ور  عن... اهل ام حافظ بن أمحو".

 "اه قاح يف لؤلؤه املكنصن... مصجه هللافظ امل صن".

 "فال ُألنَّ ك ا تكرر... لعله حيلص اها تكرر".

ثالث   حو ثالث مرات وال تقرأاأفضين أن تكرر، يعا لص قيين ل : تقرأ ك اب وا
ك ب ! أقصح: اقرأ ك اب واحو ثالث مرات، اال اها كان الشخص م قناا، وما 
معىن االتقان ! يعا خُي م يف زا  املس قن  من أوله ا،   ره، ويأ ق  رجة تس  
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وتسعني يف املاحلة أو أكلر، أو مخسة وتسعني يف املاحلة، عنو  قا يُقاح له: احم قين 
 ة الد بعو ا، وآ كصن الرت ة الد بعو ا فيها مراجعٌة للرت ة اأو،.ا، الرت 

أما شخص حمقصح له: ما  ة شروط اقامة حو السرقة ! عو ا ! ما يس طي  
يعو ا، حمقصح: ما  ة شروط اقامة حو اليحما ! ا،   ره، املقوص  اها مل يكن 

رآه، يعا واحو نه ال ما  م قناا فاأفضين له ال كرار، ورت ة ا حمسان يف العلم ما أتق
، ماها أ رو بعوه !  يقصح: واهلل أحما حضرت  رو زا  املس قن  كامالا

: كصحم   رآد زا  املس قن   قا و ف طر ل يف - قا يف وجهة حممثرل-حمقصح 
رت    العل ية، الص ف املؤثر ما القل أتقند يف العلم ! يقصح:  رآد اليا ، 

:  رآد كقا وكقا وكقا، أقصح له: تعا،!! يقصح -ما شال اهلل-وبعض الناو جتو 
و قا وجوته يف بعض الطالب؛ يعا واحو يقصح: يا شيخ أحما  رآد زا  املس قن ، 
ماها أ ق ! قلد: تعا، أريو أ  مك يف زا  املس قن ، أآأله يف وال ات، يعا 

 يف عناوين العناوين، فال يعرف شيئاا!!

 ، اها ما أن تعيو زا  املس قن -سن اأحصاحيعا يف أح-أقصح له: اخلطص  اللاحمية 
قلنا ل : ارج ، واحو يقصح  رآد األفية، تعا، أ  مك يف األفية، جتوه يأ ق 
 فر!! يقصح: وما اخلطص  اللاحمية ! حمقصح: اخلطص  اللاحمية ترج  تورو اأجرومية 

ه سوتعا، حمرم، فهقه مشكلة حقيقة كلي من طالب العلم ال يفه ها، ويض  لنف
 ُآلم تعلي ة أحمه ماها يورو!!

 الص  لود  قا، أ ق القل يليه،  لود  قا، أ ق القل يليه، ويص ين 
ا،  اية السلم ال علي ة،   يسقط من  قا السلم؛ أحمه ما أتقن شيئاا، وال ل ط 
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وال أتقن، فال بو من الض ط وا تقان واهللفظ، أما جمر  متر علل ك اب ثان، 
 شر،  قا ليي  ص ااا   يف كويين العلم.وثاليت، وراب ، وعا

ااا   لص كان عنوك واحو م قن، فخٌي ممن  رو عشرين ك اب، واحو يقصح: 
أحما  رآد زا  املس قن ، والروض املرب ، و ليين الطالب، وأ ور املخ ورات، 
وكشف املقورات، تعا، ا  م، ممكن ما يأ ق مخسني يف املاحلة يف الفقه!! وواحو 

ا ما  رآد شيئاا اال زا  املس قن ، لكن كرره وأتقنه،  ص أفضين ممن  رو يقصح: أحم
 عشرين ك اباا.

 

َال:  ما  ص القوب ! س

 ال أ رل. ال  ا :

 

َال:  ما أ ركه وفيه حياٌ  مس قر ، فلم يُقكه، ما حك ه ! س

اها أ ركه، وفيه حيا  مس قر ، ف كه ومل يقكيه ح  مات فهص مي ة، فال  ال  ا :
 أصز.

 

َال:  ما حكم الل صم املس صر   ! س

 الل صم املس صر   ا  لف فيها مشاخينا؛ وقلد يف حممثم النصازح: ال  ا :
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 "يف وار  الل صم من كفار... أ ين ك اب اخلالف جارل".

يقصلصن: املس صر   من بال   فيها  الف؛ الشيخ ابن باز والشيخ ابن ُعلي ني 
ان، ا ملين شيخنا الشيخ  احل بن فصز أ ين الك اب حمس ة وحمأكين، وبعض مشا خين

ي الَّح ف ُن اُصَ فوشيخه الشيخ ع و اهلل بن محيو؛ يقصالن: ال أصز هل ؛ 
 التحريم.

."والنمَّفنيه واأ،منص،احه لهلن ،عنُوصمه ... و،اأ، نيُن يفه اأ،بنض،ايه واللرُ صمه "
 ."ُه م،ا ُأ،ينر اللَّ  رعاكف،افمنه،من ...  ك،نرهأُه،ا ح، َّ أ،هةل، اهللنهينر "

 ف ن أرا  الصري والسالمة فال يأكين منها،  قا اخلالف القل هكرته ل .

 

َال:  ( !1:1:36آؤاح غي والهلل ) س

ما هكر ا يف باب القكا  أحمه آيقكر ا يف باب الويو، اك فل، اأ ين  ال  ا :
 ، و قا ايف امل صن أحمه ال يكرر مسألةا يف بابني، فل ا هكر ا يف الويو قاح: كالقك

أ ور؛ أحمه لص قاح: ويس  ب يف القكا  أن يقصح "بسم اهلل واهلل أكم"، وملا 
يأش يف الويو: ُيس  ب أن يقصح "اهلل أكم"، أيه ا أ ور ! أن يقصح: ُيس  ب 

 يف الويو كقا كالقكا  أ ور، فسل  مسل  اال  وار.

 

َال:  ( !1:1:55آؤاح غي والهلل ) س
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عن الورو، لكن اها كند تريو املق ب، فاملق ب واهلل  قه  ارجة  ال  ا :
اها   ين علي  الصقد وأحمد يف ال لو    رجد، فال أصز ل  أن تقور  قه 
الوال ، و قا من مفر ات اهللنابلة، واا هصر علل جصاز القور، بين حكاه ابن 

 املنقر امجاعاا، لكن املق ب ال أصز.

 

َال:  ( !1:32:39آؤاح غي والهلل ) س

ال، العقر  ص ملين الويو، أحمد جترحه،  ص القل هكرحماه أن أرحه يف  ال  ا :
أل مصل   كان، الن ر غي، الن ر  صرٌ  من  صر القكا ، القكا  اما هبهلل أو 

 حنر، و قا مر معنا يف اُأل ية.

 

َال:  لص قاح: واهلل ال  كين العنب وال اليبيب، وأكين العنب واليبيب ! س

  واحو ، لكن لص أكين عنب   كفر،   أكين فليي عليه اال كفار  ال  ا :
 اليبيب بعو هل ، فال أ رل، اهلل أعلم.

 

َال:  ( !1:32:43آؤاح غي والهلل ) س
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}وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ أصز لل سلم أن يأكين هبي ة الك ايب حمعم؛  ال  ا :

 .[5/الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ{]املائدة

 

َال:  ( !1:32:52آؤاح غي والهلل ) س

ال أ رل، اهلل أعلم؛ لص حلف عو  أأان فإحمه ليي عليه اال كفار   ال  ا :
واحو ؛ يعا لص قاح علل شةل  واحو، يعا قووك قاح: واهلل ال  كين ال فا ، 
ا أعا  حمفي الي ني علل أشيال م فرقة،   حنيت فيها كلها ق ين أن ُيكفهر،  وغوا

 ي .ليي عليه اال كفار  واحو . كلها  الص علل اا 

 

َال:   ين يليم أن ينصل هل  ! س

 ال أ رل، اهلل أعلم. ال  ا :

 

َال:  ( !1:33:15آؤاح غي والهلل ) س

ما عنوحما حنن من حيصان ال  ر حيرم اال  قه اللالثة الد قاح ل  اياه  ال  ا :
املونف؛ ال حيرم ال  نيير املال، وال كلب املال، وال غيه، اها كان حيصان ال يعيش 

 ال، ما مل يل د فيه لرر، في رم أجين الضرر، ال أن جنسه ىرم.اال يف امل
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َال:  ( !1:33:43آؤاح غي والهلل ) س

ال، ال يليم، الضرر أعم من افضاحله ا، املصت، ممكن يس ب له مصت،  ال  ا :
ممكن يس ب له تلف عضص، ممكن يس ب له ع ل، كين  قا يع م لرر، يعا 

شر آنني يأش ل  لرر، حمقصح: ال أصز أن يقصح ل :  قا لص اآ  ريد عليه ع
ت ناوح القور القل ي  قق فيه الضرر، أما ما  وحمه فهقا ال حيرم، لكن قاح يف 

 ا قناي: "ُيكره ما فيه لرٌر غي ىقق".

 

َال:  ( 1:34:39آؤاح غي والهلل ) س

تقط  لص فوين الرأو يعا!! اها فوين الرأو  قا ال يكصن آ  اا ل  رمي  ال  ا :
ه، ال حيرم، اها أُبيند الرأو ال حيرم، لكن يقصلصن: اها ه ها من القفا، فلم أكل

 يوين ا، اهلللقصم واملرلل اال وقو ماتد، فإ ا ال أصز، أما اها م اشر  فهقا حيين.

 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له، و   ه أمجعني.
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 الدرس السادس والست ن

 رمحة اهلل وبركاتهالسالم عليكم و 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا 
 ى و ، وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو:

أن يُمف،ُقهنا يف الوين، وأن يُمع،له نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا  فنسأح اهلل 
ه   أما ول هل  والقا ر علي مبا عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا، احمه

 بعو:

ِناِ ]ف ا زلنا م   قا الك اب، و ص ك اب  ْْ اِر في اْخِتص زاُد اْلُمْستََ
ِناِ  ْْ عا،، ومجعنا ت $، يف الفقه علل مق ب ا مام امل هين أمحو بن حن ين [اْلُم

 به يف جنات النعيم.

 وكنا قو بوأحما يف اجمللي املالة يف ك اب ]اأأان[.

رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، اهلل و هلل 
و لَّل اهلل وآلم وبارك حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم اغفر لنا، 

 ولصالوينا، ولل سل ني أمجعني يا رب العاملني.
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 تعا،: $قاح املونف 

َيماِن[  ]باُ  جامِا اُْ
َيماِن إل  نِيى ِ  لنَِّيى ُ رُِجَا الحاِلِ  إذا اْحَتَمََّها الَّفُظ، ف ن ُعِدَمت ا يَُْرَجُا في اُْ

إل  سبِب اليميِن وما َهيىَ ها، ف ن ُعِدَف ذل  رُِجَا إل  التعييِن، ف ذا َحَََّ : 
ََ أو ِرداً  أو عمامً  ولَِبَسه، أ "ال   :و"ال لَِبْسُت هذا الْميَ " فَ َعََّه سراوي

" فصارَ  َّىْمُت هذا الصِبيى َْه فالنًا ََ ، شيًخا، أو: "زوجَ  فالٍن هذه، أو صدي
َّىَمهم، أو: "ال اأو َممَّ ََه سعيًدا" فزَ  َلت الزوجيىُ  واْلِمَُّْ  والصداَقُ   مَ 

ْبًشا، أو: "هذا الر َطَب" فصاَر َتْمًرا أو ِدْبًسا  " فصاَر ََ َِ َُّْت لحَم هذا اْلَحَم ََ َأ
، أو: " هذا الَّبَن " فصاَر جُ  ََّه َحنِ أو َخالًّ ََ َِْشًكا أو نحَ ه ،  م َأ ًنا أو  َ  بَْ

َِّ، إال أن يََْنِ َي ما داَف عَّ  تَّ  الصفِ .   في الُك
َه( ف ن ُعِدَف ذل  رََجَا إل  ما يَتناولُه االسُم، وه   ال  ه: )شرعيٌّ(  )فص
: ما له َم ض عه في الشْرِع وم ض عه في الَّغِ ،  و)حْيْيٌّ( و)ُعْرِفيٌّ(. فالشرعي 

َُ يَنصِرُ  إل  الم ض ِع الشرعيِّ الصحيِح، ف ذا َحَََّ  ال يَبيُا أو ال ف المطََّ
ََْد عًْدا فاسًدا لم َيْحَنْ ، و  َعن  ن قََيىَد يميَنه بما َيْمَناُ إيََْنِكُح فَع الصحىَ َ 

ِد. ْْ  َحَََّ  ال يَبيُا اْلَخْمَر أو الُحرى َحِنَ  بص رِة الَع
: ه  الذي لم يََغْ   الَّحِم، ف ن حَ  َم ازُه َِّبْ والحْيْي  َََّ  ال عَّ  حْيِْتهَ 

ِبًدا، ونحَ ه لم َيْحَنْ ، وإن َحَََّ  ال  ََ َشْحًما أو ُمخًّا أو ََ ََ َُ الَّحَم فَع يَعَ
َِّ ما ُيْصطَ  َِ البيِض والتمِر واْلِمَِّح والزيت ِن ونحِ ه َو َْ َُ َأَدًما َحِنَ  بَع َُ َبُغ يَع
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ن َحَََّ  إ، و   بًا أو ِدْرًعا أو َجْ َشًنا أو نََْعاًل َحِن َ  به، وال يََّبُس شيًوا فََِّبسَ 
ََ َمن فَََعََّه حَ  َُ شيًوا فَ َى َِّ إنساٍن، وال يَفع ِنَ ، ال ُيَكَُِّّم إنسانًا َحِنَ  بكالِفَ 

 إال أن يََْنِ َي ُمباَشَرَته بنفِسه.
الراويِ  والغا  َُ فتَ ِر ونحِ هما، ئوالعرفي : ما اْشتَََهَر َم ازُه فَغَََّب الحْيَْ َ   تَََعَّى

اليميُن بالُعْرِ ، ف ذا َحَََّ  عَّ  َوْطِ  زوجِته أو َوْطِ  داٍر تَََعَّىَْْت يميُنه 
ََّه مستََْهًََّكا في غيرِه ََ َُ َشْيًوا فَع َُ   بِ َماِعها وبدخ ِل الداِر، وإن َحَََّ  ال يع

ََ َخبيًصا فيه َسْمنه ال  ََ َُ َسْمًنا فَع  فيه طَْعُمه، أو ال َيْظَهرُ ََمْن َحَََّ  ال يعَ
ََ ناطًفا لم َيْحَنْ ، وإن َظَهَر طعُم شيٍ  من المحَّ ِ  عَّيه  ََ َُ بيًضا فَع َُ يَع

 َحِنَ .
كالِف زيٍد ودخ ِل داٍر ونحِ ه فَفَعََّه ُمْكَرًها  َُ شيًواَ  َه( وإن َحَََّ  ال يَفع )فص

ْْصِ  َعهَ لم َيْحَنْ ، وإن َحَََّ  عَّ  نفِسه أو غيرِه ِممىن يََ الزوجِ  وال لِد، ُد َمنَْ
ََ شيًوا فَفعََّه ناسًيا أو جاهاًل َحِنَ ، في الطالِق والَعتاِق فْْر، أو  أن ال يَفع

 ََ ًْا، وإن فَََع  ه  عَّ  َمن ال َيمتِنُا بيميِنه من ُسَّطاٍن وغيرِه فَفَعََّه َحِنَ  ُمْطََّ
َِّّه لم يَ  وأ َعه بعَض ما َحَََّ  عَّ َ  ا لم تكْن له ْحَنْ  مغيُره ممن َقَصَد َمنَْ

 نِيى ه.
******* 
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 : $قاح املونف 

َيماِن[  ]باُ  جامِا اُْ
َيماِن إل  نِيىِ  الحاِلِ  إذا اْحَتَمََّها الَّفُظ".  "يَُْرَجُا في اُْ

ة تعا، للكالم عن كيفي $عقوه املونف  -أيها ا  ص  الكرام- قا ال اب 

يف يعرف ا حمسان ما القل يو ين تفسي اأأان، و قه املسألة مسألة مه ة ك
 يف الي ني، وما القل خيرل منها.

يعا واحو يقصح حلفد واهلل العمثيم ال أكلم فالحماا الفاآق،    قا الفاآق تاب 
، و ار من الواهللني، فكل ه بعو تصب ه، فهين حينيت أو ال حينيت، ا، اهلل 

 . قا ال اب ي ني ل  القصاعو الد ترج  اليها ل فسي الي ني
أوح قاعو  يُرج  اليها، وأوح  طص  تنمثر فيها اها جالك الشخص يس فد، يقصح: 
 ، حلفد وقلد كقا وكقا فهين حنلد أو ال  تسأله عن حمي ه، اها كان اللفظ ى  الا
فلص قاح: واهلل ال أكلم آعيو بن زيو بن أمحو بن  الو،   قاح: قووت  نو، 

 .حتمَُن الَّفظ ال ي يُق ين وال ال  ال يُق ين؛
اهاا أوح شةل اها كان اللفظ ى  الا فعلل أل االح  االت حن له  علل حمية 

َيماِن إل  نِيىِ  الحاِلِ  إذا اْحَتَمََّها الَّفُظ"، اهللالف، قاح:  ُعلهم و "يَُْرَجُا في اُْ
 منه أن اللفظ اها مل يكن ى  الا فال يُنمثر ا، النية.

ا قاح: كلم فالحماا الفاآق،   جالك مس ف يا فإن آأل ه، قاح ملالا الرجين: واهلل ال أ
واهلل كل  ه لكن بعو ما تاب، تسأله أوح شةل ماها تقصح   ين حنيت وال ما 
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حنيت  تقصح له: ما حمي    قاح: واهلل حميد أحمه  قا رجين فاآق وأحما أحب أن أكلم 
الواهللني، عرفنا من حمي ه أحمه قوو بالي ني ال يكل ه ما  ام موراا علل فسقه، 

 وال ال  فكل ه بعو تصب ه حينيت وال ما حينيت  ال حينيت. هلل 
فإن قلد له: ما حمي    قاح ما أتقكر، واهلل ما أتقكر  قا الي ني من ف   طصيلة، 
وال أتقكر النية الد اآ  ضر ا، تقصح له:  ين حوين آ ب هلقا الي ني  قاح 

ه يشرب رأي يشرب اخل ر، فل ا  -والعياه باهلل–ل : حمعم، كند أرم  قا الرجين 
اخل ر حلفد  قه الي ني، آ ب الي ني والقل  يهها  قه املرحلة اللاحمية الد 

 حمن قين اليها، قاح املونف:
َيماِن إل  نِيىِ  الحاِلِ  إذا اْحَتَمََّها الَّفُظ"  قا اأوح.  "يَُْرَجُا في اُْ

  ""ف ن ُعِدَمت النَِّيىُ  رُِجَا إل  سبِب اليميِن وما َهيىَ ها :الثاني
آ ب الي ني وما  يهها، يعا ما القل  عاك ا،  قه الي ني قاح ل : الس ب 
ان رأي ه يشرب اخل ر، فقلد: واهلل ما أكلم  قا الفاآق، طيب آ ب الي ني 

  نا  لنا علل أحمه أرا  ما  ام علل فسقه.
فإها تاب من الفسق وكل ه حينيت وال ما حينيت  ما حينيت، طيب ولص قاح ل  ان 

 ني قلد: واهلل ما أكلم  قا الفاآق، قلد له: وما آ ب الي ني  قاح آ ب الي
ل : آ ب الي ني أن  قا الرجين أآال ال،، ومل يع قر ما، فقلد: واهلل ال أكلم 
 قا الرجين الفاآق، وهكر كل ة الفاآق ل  قيه، ف اب  قا الرجين وأحماب ا، 

علم أ ا في ا يقاح واهلل أاهلل، لكنه مل يع قر من  قا الشخص، وما زالد الق هم 
 نُم صتر ، يعا مل يع قر منه، فكل ه ما رأيكم  حينيت وال ما حينيت  حينيت؛ 
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 يصجو ، ان ملسبب اليمين دلنا عَّ  قصده أنه ال يْصد ما داف عَّ  فسْه
آ ب، قاح ل : واهلل ال أتقكر آ ب الي ني ق ين عشرين آنة املصلصي ف اها 

 حمقصح له        
 ذل  رُِجَا إل  التعييِن". "ف ن ُعِدفَ 

فإن عومنا النية، والس ب حمرج  ا، ال عيني  ص قاح: واهلل ال أكلم  قا الفاآق 
؛ ال عيني  نا قصله  قا، أقصم من قصله الفاآق، فنقوم ال عيني، فلص كل ه بعو تصب ه

حنيت، اها كان ال ي قكر ال حمية وال آ ب، حمقصح كنيت، فرَّي املؤلف علل  قا 
 نها:مساحلين م
المسعل  اُول : "ف ذا َحَََّ : "ال لَِبْسُت هذا الْميَ " فَ َعََّه  -

ََ أو رِداً  أو عمامً  ولَِبَسه".   سراوي

حنيت،  قه املسألة اأو،: رجين قاح واهلل ال أل ي  قا الق يص،   بعو هل  
زوج ه أ قت الق يص وحصلد  قا الق يص ا، آراويين، أو ا، بناطيين، أو ا، 

و ا، ع امة فل سها، حينيت وال ما حينيت  قاح ل : حينيت، ط عاا كالمنا ر ال، أ
ا وجوت حمية، أما اه"ف ن ُعِدَف ذل  رُِجَا إل  التعييِن"،  نا تفريٌ  علل قصله: 

 ، قاح: ال أل ي  قا الق يص حمقصح: ما حمي    قاح أن  قا الق يص طصيين علة،
ت يو ا آ اح، فقور فيوج ه قورت الق يص، ما  ار فيه اآ اح  ص ما ير 

الق يص، ول سه حينيت وال ما حينيت  ال حينيت لصجص  النية، اهاا كالم املونف  نا 
 مفرٌي علل احمعوام النية، واحمعوام آ ب الي ني.
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" فصاَر شيًخا". و:"أ المسعل  الثاني : - َّىْمُت هذا الصِبيى  "ال ََ

شر آنصات، ع قاح: واهلل ال أكلم  قا الو ، بعو م  يوي شيخ     يعا
نيت أو ال ، فكل ه حي-ما شال اهلل-بعو مخسني آنة، الو   قا  ار شيخ ك ي 

ما حينيت  ان وجوت حمية قاح: ما أكلم  قا الو  قلنا: ماها قووت قاح: 
قووت أحمه   ي ال أتكلم م  الو ار أحما أتكلم م  حماو ك ار، فكم وكل ه ال 

و  ال عيني قلنا: أحمد قلد  قا ال حينيت، اها مل يصجو حمية وال آ ب رجعنا ا،
 فلص كل  ه ولص بعو أن يوي شيخاا حنلد.

 المسعل  الثالث : "أو: "زوجَ  فالٍن هذه". -

 يعا حلف، قاح: واهلل ال أكلم زوجة فالن  قه، أو.. 
َْه فالنًا".  "أو صدي

 واهلل ال أكلم  ويقه فالن  قا.
 "أو َممَّ ََه سعيًدا".
ا، ماها حوث  اليوجة طُلهقد، والوويق احمقلب عوواا، واهلل ال أكلم مملصكه آ عيوا

  وامل لصك ع ق، قاح املونف: 
 َلت الزوجيىُ ".ا"فزَ  

 ص قاح: ما أكلم زوجة فالن  قه، وطلقها، وتيوجد واحو ثان من بعوه 
 فكل ها، حينيت وال ال  اها مل يصجو حمية، وال آ ب حينيت  حمعم حينيت.
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وواا فكل ه؛ حينيت، فإن وجوت حمية؛ ع لنا بالنية، و قا الوويق  ا  صا و ار ع
ان وجو آ ب يولنا علل النية ع لنا بس ب الي ني، ااا ال فري   نا علل فرض 

 احمعوام النية والس ب؛ فُيج  ا، ال عيني.
َّىَمهم".ا"فزَ   َلت الزوجيىُ  واْلِمَُّْ  والصداَقُ   مَ 

عَّ   ُنه مبن  المختصرات حنيت، ط عاا  ص آيقكر حنيت يف اأ ي املونف؛
 االختصار.

ْبًشا". - " فصاَر ََ َِ َُّْت لحَم هذا اْلَحَم ََ  المسعل  الرابع : "أو: "ال َأ

اهلل ين الو ي  قا قاح: واهلل ما  كين هلل ه، كم و ار ك ش وه صه؛ فأكله، 
 حينيت وال ال  ااصاب: حينيت.

 ب.قلنا لكم فرض  قه املساحلين كلها، فرض عوم وجص  النية والس 
 المسعل  الخامس : "أو: "هذا الر َطَب" فصاَر َتْمًرا". -

 أو ار الرطب متراا، ""فصاَر َتْمًرا" واهلل ال  كين  قا الرطب، ماها حوث  
  "، احمقلب ح"أو َخالًّ معروف الوبي، ملين العسين يؤ ق من ال  ر،  ِدْبًسا"

نص أو مل ي  ار  الا فأكله بعو هل ، حينيت وال ما حينيت  ااصاب: حينيت، ما
 يصجو آ ب.

ًنا".  "أو: " هذا الَّبَن " فصاَر ُجبَْ
قاح: واهلل ال  كين  قا اللنب، أو ال أتناوح  قا اللنب، ف صلصه ا، جنب ف ناوله 

 و ص جنب. 
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َِْشًكا أو نحَ ه".   "أو 
يعا ع لصا فيه أل ط خة، املقوص  أحمه كصح عن  يئ ه ل ناا ا،  يئة  أ رم 

 جنب وال غيه.
َِّ"." م  ََّه َحِنَ  في الُك ََ  َأ

 حنيت يف الكين، كين املساحلين السابقة.
 "إال أن يََْنِ َي ما داَف عَّ  تَّ  الصفِ ".

 اال اها حمصم يف كين املساحلين السابقة اها حمصم؛ حمع م حمي ه وال حمع م ال عيني، فإن
مل ينص لكن وجو الس ب؛ حمع م الس ب، اهاا  قا تفريٌ  علل فرض عوم وجص  

  الس ب.النية وال
ني، تعا، ا، فوين  قلنا له: ما الس ب فسرحما له الي  $  احم قين املونف 

يعا ملالا رجيٌن قاح: واهلل ال أ لة يف  ار زيو، قلنا له: ما آ ب الي ني  
ا،  قاح: واهلل آ ب الي ني ال أتقكره، أو آ ب الي ني ملالا أحما ال أحب زيوا

ه قاح: جياكم اهلل  ي ويييو فق ب ا، بيد زيو، وأكين عنوه    عا ل
عليكم،  ين  لل يف بيد زيو وال ما  لل  الوال  يف الل ة  ة الوعال، 
، ف ا   لل باملعىن الل صل، لكن باملعىن الشرعة  لل وال ما  لل  مل يوينه
القل حمقومه من  قه اأ ال،  ين االآم الشرعة مقوم، أو االآم الل صل، 

             أو االآم العريف، يقصح املونف: 
َه( ف ن ُعِدَف ذل ".  ")فص
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هل  القل  ص النية، أو الس ب، أو ال عيني القل يُفسر لنا  قه اأ ال، فإن 
وجوت حمية فسرحما ا بالنية ح  لص اآ خومها قاح: واهلل ال أ لة يف بيد زيو 
وقوو ال أ لة يعا ال أ عص، فإن  لَّل  ال ا شرعية، مشكلة الوال  الشرعية 

 عال، فنقصح: ان قاح: واهلل ال أ لة يف بيد زيو وقوو الوال  الشرعية، فيها 
أو الوال  الل صية فهص علل حمي ه، لكن ان مل يصجو حمية وال آ ب، ماها يقصح 

 املونف 
 "ف ن ُعِدَف ذل  رََجَا إل  ما يَتناولُه االسُم". 

وله االآم   نايعا ان عوم هل  رج  يف الي ني ا، ما ي ناوله االآم، ما القل ي
 :  $عنوحما ثالث حقاحلق، اأو، قاح 

 "وه   ال  ه: )شرعيٌّ( و)حْيْيٌّ( و)ُعْرِفيٌّ(".
 الشرعة، والل صل، والعريف.

: ما له َم ض عه في الشْرِع وم ض عه في الَّغِ ".   "فالشرعي 
 يعا أحمه ول   فا   معناا يف الشري، وول   فا   معناا   ر يف الل ة، كالوال  

ولعد  فا   الع ا   هات اأقصاح واأفعاح املخوص ة املف   ة بال ك ي 
واملخ   ة بال س يهلل،  قا مصلصعها يف الشري، ومصلصعها يف الل ة الوعال، 

 :   $فالشرعة ما له مصلصٌي يف الشري، ومصلصي يف الل ة، ف اها حمورفه قاح 

َُ يَنصِرُ  إل  الم ض ِع الشرعيِّ الصحيحِ   "."فالمطََّ
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ف ا كان له اطالٌل شرعٌة واطالٌل ل صٌل؛ فإحمنا حمقوم فيه ا طالل الشرعة وحمفسره 
با طالل الشرعة، فالقل قاح: واهلل ال أ لة يف بيد زيو وليسد له حمية ىو  ، 
حن لها علل الوال  هات اأقصاح واأفعاح املخوص ة املف   ة بال ك ي، املخ   ة 

 بال س يهلل.
َُ"تعا،:  $ة، ط عاا قيو املؤلف قاح ملَّين املؤلف بأملل يعا اها أطلق  "فالمطََّ

االآم، ومل يقيوه بو يهلل أو فاآو يعا قاح: واهلل ال أبي  بيعاا   ي اا، وال بيعاا 
ا، فإن باي بيعاا فاآواا حينيت وال ال  حينيت، لكن ان أطلق، قاح: واهلل ال  فاآوا

ا، أو مل حيو  يقين: ال أبي  بيعاا فاآوا أبي ، ومل يقين: ال أبي  بيعاا   ي اا، أو مل 
 فإحمنا حمفسره بال ي  الو يهلل، وهلقا قاح:   

ََْد عًْدا فاسًدا لم َيْحَنْ "  "ف ذا َحَََّ  ال يَبيُا أو ال يََْنِكُح فَع
 قه مسألة حلف الرجين قاح: واهلل ال ي ي ، واهلل ال ينكهلل، اما أن ي ي  بيعاا 

ا فله حال ان: اأ ين  ي اا حينيت وال ما حينيت  حينيت، ا  ن باي بيعاا فاآوا
واالآ لنال، اأ ين أحمه ال حينيت، ان قاح: واهلل ال ي ي  ف اي كل اا، أو باي ما ال 

 يقور علل تسلي ه؛ فإحمه ال حينيت، لكنه االآ لنال قاح:  
َعن َحَََّ  ال يَبيُا اْلَخْمَر أو الُحرى َحنِ إ"و    َ ن قََيىَد يميَنه بما َيْمَنُا الصحىَ َ 

ِد". ْْ  بص رِة الَع
قاح: واهلل ال أبي  اخل ر، أو واهلل ال أبي  اهللر، بي  اخل ر وبي  اهللر فاآو ال أكن 
أن يكصن   ي اا، فهنا يف أينه قيو ا مبا أن  الو ة، ال أكن أن حن لها علل 
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ال ي  الو يهلل وال ال  ممكن  غي ممكن، فنقصح: لص باي اخل ر بيٌ  فاآو وم  
 ه حينيت به. قا فإحم
َال  ( 14:15: )س

: النية  وص العام، وتع م اخلاص واأأان م نية علل اأغراض ال  ا 
 واملقا و. 

َُ الَّحَم".  َُ الَّحِم، ف ذا َحَََّ  ال يَعَ : ف ذا َحَََّ  ال يَعَ  "والحْيْي 
ما  ص اهللقيقة   ص الل صل، و ص القل مل ي لب جمازه علل حقيق ه، يعا بال  

:: $ ه الل صية، ملين: الل م، فإن الل م قاح علل حقيق ف ذا  "والحْيْي 

َُ الَّحمَ  ِبًدا، ونحَ ه لم َيْحَنْ ". َحَََّ  ال يَعَ ََ َشْحًما أو ُمخًّا أو ََ ََ  فَع
مل حينيت، عنوحما اهللقيقة  ص القل مل ي لب جمازه علل حقيق ه، عنوحما تس ية 

ب ين  قا جماٌز غالب يعا ال الالك و هلل اا، ال يوهلل اال علل وجه اجملاز، لكن  
الصاحو اها أكين ك و  يقصح: أكلد هللم وال ال  ال، مل يكن وليي جمازاا غال اا، 

 قاح: فلص أكين، واهلل ال  كين هلل اا، فأكين ش  اا، أو أكين ك و  ما حينيت.
ا أغلب النسخ " أ نهعَّ  حْيِْته َم ازُه "ه  الذي لم يََْغَِّبْ يف بعض النسخ: 
 مصجص   يف الرولة. املط صعة، و ة

 ملاح   ر يا شيخ:
َِ البيِض والتمِر واْلِمَِّح والزيت ِن ونحِ ه  َْ َُ ُأُدًما َحِنَ  بَع َُ "وإن َحَََّ  ال يَع

َِّ ما ُيْصطََبُغ به".  َو
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أن  قا  ص معىن ال أ م، فإها قاح ال يأكين ا ام فأكين بيض، أكين متر، أكين 
مرج  هل  ك ا قلد لكم علل..  ملهلل، أكين زي صن؛ فإحمه حينيت بقل ، وط عاا
 يعا ملين  قا خي لف با  الف اأعراف.

وه   والمعمرف  ممممممما مٌر لممكمممممممين واحمممممممه
 
 

 مل ي مممممممأتل ج ممممممموه للهممممممماحمممممممو 
 كممممين من بىن علل العرف يمممموور 

 
ا  ور ال ممموور   ومعمممه وجص اا عمممومممما

 
 
 

فممممممماحمممممممقر مجص ك علل مممممممما يف 
 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب

 

 في ما جرم عرٌف بمه بمين منه تب 
 
 

َال   ( 19:41): س
يعا ا ن يف عرفنا ما يف أحو يس ة ال  ر ا ام  هلل وال ال  فال حمقصح  : ال  ا

اال الزم يأ ق، حمقصح  قا م ا علل كصن اهللقيقة  ة ال ال ة، فإن كان اجملاز  ص 
 ال الب القل  ص القسم اللاليت آيأش.  

 "وال يََّبُس شيًوا فََِّبَس   بًا أو ِدْرًعا أو َجْ َشًنا أو نََْعاًل َحِنَ ".
كقل  لص حلف قاح: واهلل ال يل ي شيئاا، اللصب ل ي وال ال  الوري ل ي، 

 ااصشن، النعين، كين  قه اأمصر تع م من الل او؛ فإحمه حينيت.  
َِّ إنساٍن".إ"و   ن َحَََّ  ال يَُكَُِّّم إنسانًا َحِنَ  بكالِفَ 

حمسان الص قاح: واهلل ال يكلم احمساحماا،  قه حمكر  يف آيال النفة، حنيت بكالم كين 
 ح  لص كلم أ اه أو أباه حينيت وال ما حينيت  حينيت.

ََ َمن فَََعََّه َحِنَ ". َُ شيًوا فَ َى  "وال يَفع
قاح: واهلل ما أبا بيد، وجعين الع اح ي نصن ال يد، ما بناه  ص بنفسه، حينيت وال 

 ال  حينيت اال..
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 "إال أن يََْنِ َي ُمباَشَرَته بنفِسه".
املسألة، كين ما آ ق من املساحلين تقصح فيها: اال وكين ما آ ق، ليسد فقط  قه 

أن ينصل  الف هل ، فلص أحمه حلف أال يأكين أُ نماا، ومل ينص   صح اانب فهين 
يو ين وال ما يو ين  ال يو ين فنعامله بني ه، لكن كين  قه املساحلين  ة مرت ٌة 

 م أ رٌ  عن النية والس ب وال عني،   اهللقيقة العرفية قاح: 
 ما اْشتَََهَر َم ازُه فَغَََّب الحْيَْ "."والعرفي : 

 اجملاز غالب علل اهللقيقة ملَّين له املونف بأمللة منها:
الراويِ  والغائِر".  َ" 

و قه  ،الراوي  في العر  لَّمزادة، وفي الحْيْ  ال مَ الذي يستاق عَّيه
ليسد مس خومة ا ن ما عا  الناو يس خومصن اا اح، واللاحمية ال احلط، ال احلط 

 اهللقيقة الل صية ما  ص  يف
 حقيق ه: املكان املنخفض. -

 وجمازه:  ص اخلارل من الس يين. -

- هلل وال ال  اها قاح واحو يعا حلف علل ال احلط، ماها يقصح ملالا يف أينه،  
اها حلف أني وأتل فيها بلفظ ال احلط، لص قاح: واهلل ال أه ب  -علل كين حاح

، فق ب ا، مك ، ان منخفض، مجيين وما شال اهلل  ضر ا، مكان فيه غاحلط ملالا
 حينيت وال ما حينيت  ال حينيت.
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ا، مكان  ور  املياه مكان فيه قضال حاجة،  -حمسأح اهلل العافية–اها ه ب ا، 
 ُن الم از غالبه عَّ  الحْيْ .فإحمه حينيت بقل ؛ 

َُ فتَ "   اليميُن بالُعْرِ ".تَََعَّى
يق ه، ما حك ه  قاح:  قا حك ه، حكم االآم القل غلب جمازه علل حق

َُ فتَ "  اليميُن بالُعْرِ ".تَََعَّى
ال باهللقيقة الل صية، ت علق الي ني بالعرف ال باهللقيقة الل صية، ملاح علل هل : 
يف زماحمنا ملالا الل م كلي من الناو الل م ال يش ين عنوه الوجال، قاح: حموعصك 

جال، الل م، أتصا بوعلل هللم، قاح: ال ما تكلفصن علل أحمفسكم، واهلل لن  كين 
فأكين الوجال، ما رأيكم حينيت وال ما حينيت  ال حينيت،  ا ةا اها اج  عا، فإحمه 

 يُرا  بالل م غي الوجال، الل صم اهلل رال يعا بقر وال ابين وال غنم.
ملاح   ر: لص قاح: واهلل ال  كين العيش،  ا يا شيخ العيش عنوكم يف ال  رين 

واهلل ما  كين عيش فأكلد الرز كنيت، لكن يف  الرز  هلل وال ال  فلص أحمد قلد:
مور يا شيخ اخل ي ال تطلقصحمه أبواا علل الرز، فلص واحو مورل قاح واهلل ال  كين 
العيش، وواحو  ريا ملالا قاح واهلل ال  كين العيش، واج  عصا وأكلصا رز، جالوا 

لعيش ا يس ف صن حمقصح: أحمد كفر، وأحمد ال تكفر، ملاها  املورل ما يكفر؛ أن
 عنو م فنفسر لفظ كين شخص بعرفه.

   امن أتل مسمممممممممممممم ف يمما  قيممينلممقاك   
 
 

 اعن عمممممما تممممممه فممممممأف يممممممما  ين، ئممممممه آممممممممممممممُ  
 مبممما اق ضمممممممممممممم مممه عممما   املسمممممممممممممم فد 

 
 وان يكن  مممممممالف عرف املفد 
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 كصن عرف  أحمد شةل  ص عرفه شةٌل   ر.
 فري علل  قا فروي، من  قه الفروي قاح:

 "ف ذا َحَََّ  عَّ  َوْطِ  زوجِته".
ف وقاح: واهلل ال يطأ زوج ه ملين أني ا يالل، فكان أشة فصطل علل قومها حل

بال لط، وطل علل قومها، أو كان ماشة و ة علل اأرض فصطئها، حينيت وال 
ُن العر  في مثَ ذل  أنه ل  قال ال يطع الزوج  المراد ما حينيت  ال حينيت؛ 
 بال ط  ال ماع. 

 "أو َوْطِ  داٍر". 
الوار، لفظ الصطل  نا  ص لفظ الصطل قاح واهلل ال أطأ  قا الوار أو حلف ال يطأ 

 حمفسره مباها  الصطل بالقوم.
 "تَََعَّىَْْت يميُنه بِ َماِعها وبدخ ِل الداِر". 
 .ُن هذا ه  المعن  العرفي 

ََّه مستََْهًََّكا في غيرِه". ََ َُ َشْيًوا فَع َُ  "وإن َحَََّ  ال يع
، أو واهلل ال  كين اها حلف قاح: واهلل ال  كين  قا  الشةل، واهلل ال  كين الُم ملالا

الس  ، يعا املقوص  أحمه حلف ال يأكين شيئاا، فهقا ان أكله ك ا  ص  ال ه 
حنيت، ان أكله يف غيه يعا قاح: واهلل ال  كين ال  ر، فأكله يف اهلليسة حينيت 

ا واآ هل  ومل يعو  وال ال  حينيت، لكن ان اآ هل  يف غيه فصل  منه قليين جوا
 : $له أثٌر، فهين حينيت وال ما حينيت  ال حينيت، قاح 
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ََ َخبيًصا فيه َسْمنه ال َيْظَهُر فيه طَْعُمه". ََ َُ َسْمًنا فَع  "ََمْن َحَََّ  ال يعَ
 ال يمثهر فيه طع ه، ف ا اهللكم  ال حينيت.

ََ ناطًفا لم َيْحَنْ ". ََ َُ بيًضا فَع َُ  "أو ال يَع
ن عنوكم يف الشام  م-را  هبا، لعلها تُراج ، أحما ما راجعد كل ة الناطف ما امل
ين  ا ن من يقصح: واهلل ال  كين بيض، وأك -أحمصاي اهلللصم، يعا كي  فيه بيض

 .ُنه ال أ ر فيه لَّبيضكي   قا حينيت وال ما حينيت  ال حينيت؛ 
 "وإن َظَهَر طعُم شيٍ  من المحَّ ِ  عَّيه َحِنَ ".

ن حينيت، ط عاا كين  قه اأمصر ال بو أ اها  هر الطعم فهقا ليي مس هلكاا؛ فإحمه
 تُفهم يف آيال ما آ ق احمه يقوم النية،   حمقوم الس ب،   حمقوم ال عيني،   حمنمثر

 يف اهللقيقة هلقا االآم، حقيق ه الشرعية مقومة،   العرفية،   الل صية.
كالِف زيٍد ودخ ِل داٍر ونحِ ه فَفَعََّه َُ شيًواَ  َه( وإن َحَََّ  ال يَفع ْكَرًها مُ  ")فص

 لم َيْحَنْ ".
ت  يم لشروط وجصب الكفار  يف اهللهنيت، م   -أيها ا  ص  الكرام- قا الفوين 

َُ شيًوا  "وإن َحَََّ  ال يَفجتب الكفار  يف اهللنيت  اها حنيت و اراا، وهلقا قاح:  ع
 َكالِف زيٍد ودخ ِل داٍر ونحِ ه فَفَعََّه ُمْكَرًها لم َيْحَنْ ".

ا و اراا، فإن  أن من شرط الكفار  اا أو عاموا
اهللهنيت، وشرط اهللنيت أن حينيت عامل

ا؛ فإحمه ال حينيت، ال جتب  ، أو حنيت مكر ا حنيت حماآياا وآيأش، أو حنيت جا الا
 عليه الكفار .
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 "وإن َحَََّ  عَّ  نفِسه".
 "وإنوان حلف ا ن عنوحما حلف علل شةل  أال يفعله،  ص يف اأوح قاح: 

َُ شيًوا  ا ن حلف علل شةل أحمه لن يفعله، له حال ان:"، َحَََّ  ال يَفع
 أن يفعله كله. -

 أو أن يفعين بعضه. -

 فإن فعله كله فله اح  االن:
أن يكصن حلفه علل حمفسه، أو علل من أ ن  بي ينه، ملين اليوجة، واالبن،  -

 وحنص هل .
االح  اح ا  ر أن حيلف علل شخص ال أ ن  بي ينه، حيلف علل  -

ال لو، وال علل والوه، وال علل شيخه، أو السلطان، وال علل قالة 
 مورآه، وكقا، فهقا حلف علل من ال أ ن  بي ينه.

حم وأ ا ن بالقسم اأوح: و ص اها حلف علل شةل  ففعله كله، حلف علل 
أال يفعين شيئاا ففعله كله وكان اهلللف اما علل حمفسه أو علل ما أ ن  بي ينه 

 قاح املونف:

الزوجِ  وال لِد". "وإن َحَََّ  عَّ  نفِسه أ َعهَ  ِصُد َمنَْ ْْ  و غيرِه ِممىن يََ
 من يقوو منعه ممن أ ن  ط عاا بي ينه كاليوجة والصلو..

ََ شيًوا فَفعََّه".  أال يَفع
 ففعله، عنوحما اح  الني:
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ا، ما اهللكم  حينيت. االحتمال اُول: -  ففعله عاموا

 فعله حماآياا أو جا الا ما اهللكم  قاح: الحال  الثاني : -
 فَفعََّه ناسًيا أو جاهالً َحِنَ  في الطالِق والَعتاِق فْْر"." 

ا؛ حنيت، فعله حماآياا أو جا الا أيضاا هلا اح  االن:  ففعله عاموا
أن تكصن  قه الي ني يف الع ق أو يف الطالل، فيقصح:  ن فعلد هل   -

فع ول حر، ان حوين كقا، ان  رجد من الوار؛ فأحمد طالق، أو ان 
صح: ان  رجد أحما من الوار، أو ان  رجد أحمد  رجد أحما ممكن يق

من الوار؛ فأحمد طالق، فخرجد حماآية، أو قاح: ان  رجد أحما من 
الوار؛ فأحمد طالق، فخرل و ص حماآياا لي ينه، تطلق وال ال  تطلق، وان  
كان يف ع ق الع و؛ فيع ق الع و، وأما عوا ا من اأأان كالي ني املكفر  

 ؛ ال حينيت.فإن فعله حماآياا أو جا الا 

  احم قين اها كاحمد الي ني علل من ال أ ن ، أقسم علل والوه، أو علل شيخه، 
 أو علل قالة ال لو، قاح:    

ًْا".  "أو عَّ  َمن ال َيمتِنُا بيميِنه من ُسَّطاٍن وغيرِه فَفَعََّه َحِنَ  ُمْطََّ
 تفعين  الآلطان وغيه قالصا: كأجن ، واحو ما يف بينه وبين  عالقة، قلد: واهلل 

كقا، ال أ ن  بي ين ، ف ا حك ه لص فعين  لص قلد لصاحو أجن  ما  ص ولوك، 
وال زوجة، قلد له: واهلل ال  رل من ال يد، أو واهلل ال تفعين كقا، ما    كالم  
وفعين، ف ا اهللكم كنيت وال ال  علي  كفار  أني، فإن فعله حماآياا أو جا الا ما 

 اهللكم قاح املونف: 



3406 
 

ًْا". "أو عَّ   َمن ال َيمتِنُا بيميِنه من ُسَّطاٍن وغيرِه فَفَعََّه َحِنَ  ُمْطََّ
ا أو فعله حماآياا، ااا حمفرل بني العامو والناآة يف  حنيت مطلقاا، آصاٌل فعله عاموا

 حمفسه، وفي ن أ ن  بي ينه.
ََ ه  أ  غيُره". و"وإن فَََع

ه، فعله كلا ن االح  اح اأ ر من حلف علل أال يفعين شيئاا، السابق ف
واالح  اح اللان أال يفعله كله، عنوحما اها أر حما القسم العقلة اما أن يفعله كله 
حينيت، علل ال فويين السابق، ال يفعين منه شيئاا  قا والهلل أحمه ال حينيت، ان فعين 

 بعضه فقاح املونف: 
ََ ه  أ  َِّّه لم َيحْ  و"وإن فَََع َعه بعَض ما َحَََّ  عَّ َ  ْ  نَ غيُره ممن َقَصَد َمنَْ

 ما لم تكْن له نِيى ه".
: لص قاح: واهلل ال يشرب مال  ال حينيت بفعين ال عض، ما تفري  هل ، يعا ملالا
 قا الكأو فشرب بعضه؛ فإحمه ال حينيت، ما مل تكن له حمية، ان كاحمد حمي ه ال 
يشرب أل شةل لص قاح: واهلل ال أشرب مال  قا ا حمال فشرب منه شيئاا وقوو 

شرب منه أل شةل حينيت بشرب ال عض، وكقل  اها قاح: واهلل يف أينه أحمه ال ي
ا واهلل ال أشربه كله، فلص  ، ما ي وصر أن يكصن قا وا ال أشرب مال  قا النهر ملالا

 شرب منه شةل؛ حنيت.
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 [رِ ذْ النى  ]با ُ 
ٍَ  إال ِمن بالغٍ  ح  صِ ال يَ  افًرا، و )الصحيحُ  عاق  :سافٍ أق ( من خمس ِ ول َ 

ََ َُ )المطََّ  -  ةُ ارَ فى ه ََ مُ َّزَ ا فيَ شيوً  مِّ سَ " ولم يُ ره ذْ نَ  َّيى ع : "هللِ ْ لَ أن يَ ( مث
 .مينٍ يَ 
َُ ( وه  تَ بِ والغضَ  الَّى ا ِ  رُ ذْ الثاني: )نَ  -  اَ نْ مَ الْ  دُ صِ ْْ يََ  ْرطٍ شه برِ ذْ نَ  عَّي

ََ  ََ مْ حَ منه أو الْ    ه وبينَ َِّ عْ فِ  ينَ ب رُ يَى خَ ، فيُ أو التكذيبَ  عَّيه أو التصدي
 .يمينٍ  ةِ ارَ فى ََ 
َُّ المباحِ  رُ : )نذْ لثال ُ ا - الثاني، وإن مُ كْ حُ ف، هتِ دابى  ه وَر  ِ   بِ  سِ بْ (َ  هَ 

 ه.عَُّ فوال يَ  التكفيرُ  بى حِ ه استُ أو غيرِ  ا من طالقٍ كروهً مَ  رَ ذَ نَ 
شُ المعصي ِ  رُ ذْ : )نَ الراباُ  - فال ، النحرِ و  الحيضِ  ي فِ  وص فِ  رٍ مْ خَ  ر ِ (َ 

 .رُ فِّ كَ به ويُ  فا ُ ال َ    زُ يَ 
فِ َّى ًْا أو معَ ََّ طْ ( مُ رِ ر  بََ التى  رُ ذْ نَ : )الخامسُ  - َِ ًْا،َ   والَحجِّ  والصيافِ  ةِ الصال ع

  ََّيى فََِّّه ع بُ مالي الغائ مَ َِّ أو سَ  يِضيرِ مَ    اهللُ فَ "إن شَ  :ِلهَْ  ،  ونحِ ه
أو  هََِّّ   همالِ ب  َ الصدقَ  رَ ذَ إال إذا نَ ، به فا ُ ال َ  هَ مِ الشرُط لزَ  دَ جِ َذا "ف ُ 

َِّ   ِ َُّ عَّ   َُ  زيدُ   منه يَ مًّ سَ مُ بِ  ، وفيما  ِ الثَُّ  رُ دْ قَ  يهِ   ف نه َي زِ الك
 رَ ذَ وإن نَ ، اُ ه التتابُ مَ لزِ  شهرٍ  ص فَ  رَ ذَ ن نَ  ، ومَ مى سَ مُ ه الْ مُ زَ َّْ عداها يََ 

 . ٍ يى أو نِ  طٍ رْ ه إال بشَ مْ زَ َّْ لم يََ  عدودةً اًما مَ أيى 

****** 
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ٍَ  إال ِمن بالغٍ  ح  صِ "ال يَ  افًرا" عاق  ول َ 
 [ ره قن النَّ  ]بابُ 

تعا، باب النقر بشروط    ه، فاش ط املونف ليكصن  $بوأ املونف 

 النقر   ي اا ت تب عليه أحكامه شرطني:
 ".إال ِمن بالغٍ  ح  صِ اُول: "ال يَ  -

اأوح: ال الغ فال يوهلل النقر من الو ي  ون ال لصغ، لص حمقر الو ي  ون 
 ال لصغ؛ لن ينعقو حمقره.

-  ٍَ افًرا" الثاني: "عاق  .ول َ 

 أن يكصن عاقالا فال يوهلل حمقر اجملنصن.
 و ناك شرٌط ثاليٌت و ص كصن الناهر و اراا، فلص ُأكره؛ فال ينعقو حمقره. -
  ين ُيش ط أن يكصن مسل اا   

افًرا"حمقصح: بالغ، عاقين، مسلم  ال، وهلقا قاح املونف:  هلل النقر ، فيو"ول َ 
ي نِّي َنَذْرُت فِ إِ »ملا آأله ع ر قاح:  ملسو هيلع هللا ىلصوينعقو من الكافر؛ أن الن  

ًََّ  ِفي اْلَمْسِ ِد اْلَحَراِف قَاَل فََعْوِ  بَِنْذِركَ    «اْلَ اِهَِّيىِ  َأْن َأْعَتِكَ  لَيَْ
 تعا، ا، أقسام النقر فقاح:  $  احم قين املونف 

 "أقسافٍ  منه خمس ِ  "والصحيحُ 
 هالنقر   يهلل أو غي   يهلل، ف ي الو يهلل كنقر اجملنصن، والو ، القل قلنا

 ق ين قليين، والنقر الو يهلل علل مخسة أقسام: 
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 (".َُ الْسم اُول: "أحدها )المطََّ  -

اأوح: النقر املطلق، واحم  هصا يا مشايخ، كل ة املطلق يف باب النقر تقكر يف 
مقامني، ال  لط بينهم،  ناك حمصٌي مس قين ا ه النقر املطلق، و ص أن يقصح 

لنقر املطلق، يأش اطالل النقر ا حمسان: هلل علة، حمقر ويسكد،  قا  ص ا
 املطلق مر  أ رم يف حمقر ال مر، فنقصح: حمقر ال مر حمصعان:

 مطلٌق. -

 معلق. -

ما املطلق  يقصح: هلل علةَّ أن أ لة  ال ، أو هلل علةَّ أن أحىل،  قا حمقر 
تمر، من أل حمصي حمقر ال مر من حمصي حمقر ال مر املطلق، النصي اللان: حمقر تمر 

أن يقصح: ان شفل اهلل ابا املريض فلله علةَّ حمقر أن أحىل،  معلق، آيأش
، فإن وجو الس ب؛ وجب الصفال.  فهقا حمقر تمر  معلق  علل آ ب 

ََ أن يَ : $قاح   ".ره ذْ نَ  َّيى ع : "هللِ ْ لَ "مث
 قا ملاله، وآصف يقكر لنا يف كين حمصي من أحمصاي النقر ملاح، وحكم، ملاله: 

  يس ة شيئاا، حك ه.. ويسكد مل "ره ذْ نَ  َّيى ع "هللِ 
 ".مينٍ يَ  ةُ ارَ فى ه ََ مُ َّزَ ا فيَ شيوً  مِّ سَ "ولم يُ  

 قا  ص حك ه، من قاح: هلل علةَّ حمقر وآكد ماها عليه حيىل وال يع  ر، 
 وال يقبهلل، حمقصح: عليه أن يكفر كفار  أني. 
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َُ عَّ(، وه  تَ بِ والغضَ  الَّى ا ِ  رُ ذْ الثاني من أن اع النذر: ")نَ  - ه رِ ذْ نَ  ي
 منه". اَ نْ مَ الْ  دُ صِ ْْ يََ  طٍ شرْ ب

 قا النقر له أرب   صر، حمقر اللهال وال ضب، ملاها ُ ة حمقر اللهال 
جواح  ، أو اال يعاُنه غالًبا يصدر في وقت غضب اُنسانوال ضب؛ 

بني اثنني، يقصح: زيو رج  من السفر، يقصح ال، ما رج ، قاح رج ، قاح: هلل 
أهبهلل بعياا، أرا  بقل  قوو أل شةل من علةَّ حمقر ان كان زيو قو رج  أن 

االح  االت اأربعة، املن ، اهلل ين، ال وويق، ال كقيب  أرا  ال وويق، أحما 
  ا ل يف كالمة.

أو أرا  تكقيب ا  ر، احمه هاك يقصح رج  يقصح: الما رج  لص رج  علُة 
حمقر أرا  تكقيب غيه، قو يكصن أرا  من  حمفسه أو من  غيه قاح ملالا ان  
ا فلله علةَّ أن أ صم شهرين م  ابعني، يريو من  حمفسه، أو يريو  كل د زيوا
حيت حمفسه علل شةل، فيقصح ملالا ان مل أحضر  رو اليصم فلله علةَّ حمقر 
أن أهبهلل وأعشة الطالب كلهم، أرا  يليم حمفسه، فهقا من حمقر اللهال 

 وال ضب، ما حك ه 
َُ "وه  تَ   منه". اَ نْ مَ الْ  دُ صِ ْْ يََ  شْرطٍ ه برِ ذْ نَ  عَّي

  قه حقيق ه، يقوو أحو أمصر أربعة:
  منه". اَ نْ مَ الْ  دُ صِ ْْ "يََ  -1

 عَّيه". ََ مْ حَ "أو الْ  -2
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3-  ََ  "."أو التصدي

 "."أو التكذيبَ  -4

  قه أربعة أمصر مللنا عليها، ما حك ه قاح:
 ".يمينٍ  ةِ ارَ فى ََ   ه وبينَ َِّ عْ فِ  بينَ  رُ يَى خَ "فيُ 

  ص وٌي بني أمرين:
قصح: واهلل اهبهلل، وعشة الطالب،  ص قاح: اها اأمر اأوح: أن يفعين، حم -

  اهلل أيي-ما حضرت وغاب عن الورو، حمقصح: اهبهلل وعشة الطالب 
 ،  قا اال  يار اأوح، أن يفعله.- ي

اخليار اللان: أن يكفر كفار  الي ني، كفار  الي ني أ ف عليه؛ أن فيها  -
ر  عام عشاطعام عشر مساكني، أو كسص م، أو كرير رق ة، يعا اط

 مساكني أ ف عليه من أن يطعم الطالب كلهم.

 فهنا خُيي بني فعله، وبني كفار  أني.  

َُّ المباحِ  رُ : ")نذْ الثال ُ  -  ه".تِ دابى  ه وَر  ِ   بِ  سِ بْ (،َ 

 قا امللاح، حمقر امل ا  ملاله: ل ي اللصب، وركصب  ابة، قاح: هلل علةَّ حمقٌر 
 كم  حمقصح حك ه ا ش، قاح:   ان اليصم أل ي ثصب مطرز حمقر، ف ا اهلل

الثاني".مُ كْ "فحُ    هَ 
، وال تكفر  -جياك اهلل  ي-حك ه كاللان خُيي بني احم  تل ي ثصب مطرز، 

 كفار  أني، أو كركصب  ابة، قاح: هلل علةَّ حمقر اليصم اركب آيارش الفالحمية.  
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 ه".عَُّ ف يَ وال أن يُكفرُ  بى حِ ه استُ أو غيرِ  ا من طالقٍ كروهً مَ  رَ ذَ "وإن نَ 
تعا، جعين حمقر املكروه ل ن حمقر امل ا ، مل يفر ه يف القسم،  $املونف 

بعو ما هكر حمقر امل ا ، املكروه  ص باع  ار أن الشخص ال يأ  بفعله، م ا  
من  قا الصجه، لكن بعضهم أفر ه، قاح: حمقر امل ا   قا حك ه أحمه خُيي بني 

هقا قاح: من له ال كفي وأال يفعله، فلفعله وكفار  أني، حمقر املكروه اأفضين 
حمقر مكرو اا فإحمه ُيس  ب له أن يكفر، وال يفعله، ال حمقصح: خُيي علل السصال 

 ال، اأفضين أال يفعين املكروه، وااا ُيكفر.
 (".المعصي ِ  رُ ذْ : ")نَ الراباُ  -

 حمقر املعوية، النقر اثرم، آيقكر ملاله   حك ه، هكر له ثالثة أمللة:
 ".رٍ مْ خَ  ر ِ "َشُ  :اُول -

 .-حمسأح اهلل العافية–حمقر أن يشرب اخل ر 
 ". الحيضِ  ي فِ  الثاني: "وص فِ  -

 املرأ  قالد: هلل علةَّ حمقر أن توصم يف أيام حيضها، ما اهللكم  آيأش.
 ".الثال : "والنحرِ  -

  صم يصم الن ر ىرم، ما حك ه  قاح:
 ".رُ فِّ كَ به ويُ  فا ُ ال َ    زُ "فال يَ 

ه ز ل  أن تصيف بنقر باثرم، ال حمقصح خيي ال اثرم ال أصز فعليقصح: ال أص 
بين أب عليه أن يكفر، وال أصز له فعله، لكن لص فعله؛ فإحمه يأ  وتسقط 
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ا  ص من مفر ات اهللنابلة،  ص  عنه الكفار ، وحمقر اثرم كصن النقر اثرم منعقوا
 من املفر ات، اا هصر يقصلصن ال ينعقو أ الا ل ص.

 (".رِ ر  بََ التى  رُ ذْ : ")نَ لخامسُ ا -

ماها يعا حمقر ال مر  يعا حمقر الطاعة، يقصح: هلل علةَّ حمقٌر أن أ صم، أحىل، 
 وآيأش أمللة هل ، و ص حمصعان، هكر م املونف بقصله: 

 ًْا".َّى ًْا أو معَ ََّ طْ "مُ  
حمقٌر أن   قا القل فسرحماه ق ين قليين، مطلق: يعا غي معلق، يقصح: هلل علة، ،

 صم عشر  أيام،  قا مطلق، معلق: ان شفل اهلل ابا املريض فلله علةَّ حمقٌر أ
 أن أ صم عشر  أيام.

 أملل ه، آيقكر لنا أمللة منها:
َِ "َفِ   ".الصالةِ  ع

 هلل علةَّ حمقٌر أن أ لة.
 "."والصيافِ 

 هلل علةَّ حمقر أ صم عشر  أيام.
 ونحِ ه" "والَحجِّ  

 لةَّ حمقٌر أن أع  ر. هلل علةَّ حمقر أن أحىل، وحنصه هلل ع
 ".ِله"َْ  

 ملاح علل النقر املعلق، من أحمصاي حمقر ال مر." ِله"َْ  ا ن  قا  
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 ".يِضيرِ مَ    اهللُ فَ "إن شَ  
ان شفل اهلل مريضة فعلةَّ حمقٌر أن أحىل، ان شفل اهلل مريضة فعلةَّ حمقٌر أن 

 أتوول، ا،   ره.
 َذا".  ََّيى فََِّّه ع مالي الغائبُ  مَ َِّ "أو سَ  
لصا له واهلل املاح يف أ  ار احمه ُآرهل، قاح: ان كاحمد آاملة وما آرقد فلله قا

علةَّ حمقر ان أهبهلل ملالا شاه وأوزعها علل الفقرال، فإن حوين الشرط؛ وجب 
 حك ه:  $وآيقكر قاح 

 به". فا ُ ال َ  هَ مِ الشرُط لزَ  دَ جِ "ف ُ  
ال مر  ، حمقرطُن ما في شر  حمقر ال مر املطلق، ما حك ه  يليم الصفال به؛

املعلق، أب الصفال به عنو وجص  شرطه، فإن قاح: هلل علةَّ حمقر ان آلم مال 
ال احلب أن أتوول مباحلة ألف لاير، فهنا ان آ،لهم ماله؛ وجب عليه أن ي وول 
مباحلة ألف لاير،  ين يف كفار  أني  ليي فيه كفار  أني، ي عني عليه الصفال 

 .  بالنقر، ليي ملين باقة اأحمصاي
ا، حمقر الووقة، فقكر له مسألةا و ة مسألة من حمقر  $  احم قين املؤلف 

 الووقة مباله كله قاح:
 ه".ََِّّ   هبمالِ   َ الصدقَ  رَ ذَ "إال إذا نَ  

ا حمسان اها حمقر الووقة مباله كله، فاأ ين حنن حمقصح: اأ ين أن حمقر ال مر 
كله   ر الووقة مبالهما اهللكم فيه  أب الصفال به، اال  قه املسألة، اها حمق
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عَّ   زيدُ منه يَ   مًّ سَ مُ "أو بِ أيحله اللليت،  قه املسألة اأو،، املسألة اللاحمية: 
 َُ  َُّ ِ   َِّ  "الك

قاح: هلل علةَّ حمقٌر أن أتوول بع ارش الفالحمية، أو هلل علةَّ حمقر أن أتوول 
و أمباحلة ألف لاير، و قا القل حمقره أكلر من ثليت ماله، فهين يليمه الصفال به 

 ". ِ الثَُّ  رُ دْ قَ  يهِ "ف نه َي زِ يكفيه اللليت  عنو املونف قاح: 
أيحله قور اللليت، و قا أحو القصلني يف املسألة، و ص القل جيم به يف "الصجيي" 
وغيه، والقل يف "ا قناي"، والقل يف "ا حمواف" و"املن هل" وغيه أحمه يليمه 

 الووقة مبا  ل 
  ".مى سَ مُ ه الْ مُ زَ َّْ "وفيما عداهما يََ 

ما عوا  اتني املسأل ني الد  ة النقر بالووقة مباله كله، أو مبس ل منه يييو 
علل اللليت؛ فإحمه يليمه الووقة، لص قاح: هلل علةَّ حمقٌر أن أتوول بسيارش 
 قه، قاح ال آيارش  قه عييي  علةَّ أتوول بسيار  أ رم، حمقصح ال، أب 

 أن ي وول مبا حمقره.
 الوصم، وهكر بعض املساحلين امل علقة بنقر الوصم ف نها:   احم قين ا، حمقر 

 ".اُ ه التتابُ مَ لزِ  شهرٍ  ص فَ  رَ ذَ ن نَ "ومَ 
؛  اها حمقر  صم شهر آصال قاح: هلل علةَّ حمقٌر أن أ صم شهر شع ان ملالا
فيهب عليه أن يوصم شع ان من أوله   ره، وال أصز أن يقط ، أو قاح: هلل 

، ملاها  أن  علةَّ حمقٌر أن أ صم شهراا؛ ف إحمه أب عليه أن يوصم شهراا م والا
 كل ة الشهر ااا يُرا  هبا الشهر امل  اب ، أن اطالل الشهر يق ضة ال  اب .
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قاح يف الروض: آصاٌل  ام شهر باهلالح، أو  ام ثالثني يصم بالعو ، فإن  
كان  ام أوح اهلالح، يكفيه ا،  اية الشهر ولص كان تسعة وعشرين يصماا، 

 ان  ام من غي  الح فال بو من  يام ثالثني يصماا.و 
 ان حمقر أياماا معوو  ، ملاله أن يقصح عشر  أيام، قاح املونف:  

 ". ٍ يى أو نِ  طٍ رْ ه إال بشَ مْ زَ َّْ لم يََ  عدودةً اًما مَ أيى  رَ ذَ "وإن نَ 
، عشر  أيام ان  امها م ولة، أو  اها قاح: هلل علةَّ حمقٌر أن أ صم عشر  أيام 

مفرقة فإحمه يكصن قو وىف بنقره، اال أن ينصل االتواح أو يور  به،  امها 
أو "" أن يقصح: هلل علةَّ حمقٌر أن أ صم عشر  أيام م  ابعة، طٍ رْ "إال بشَ قاح: 

 أن ينصل عشر  أيام م  ابعة، فال بو حينئق  من أن يوصمها م  ابعة."،  ٍ يى بنِ 
 لقضال(. قا ما ي علق ب اب النقر، شري املونف يف ك اب )ا
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 [الْضا ِ  ]َتا ُ 
َِّ  بَ صِ نْ أن يََ  اُمافَ يََََّْزُف ، فاي ٍ َِ   ضُ رْ وه  فََ   ََ ضَ فْ أَ  ختارُ ا، ويَ يً قاض إقَّيمٍ  فيَ 

في  دَ  تهِ ويَ  لَ لعدْ   ارى حَ تَ ، وأن يََ ْ   اهللِ ه بتَ رُ مُ عْ ًعا، ويَ رَ ًما ووَ َّْ ه عِ دُ  ِ ن يَ مَ 
 .دِ عْ ه في البَُ اتِبُ كه، ويُ " ونح َ  َ تُ دْ َّى " أو "قََ مَ كْ حُ الْ   َ تُ يْ لى : "وَ ْ لَ ه فيَ إقامتِ 
َِّ  ذَ خْ وأَ  الخص فِ  بينَ  ََ الفصْ   ِ العامى  مِ الحكْ  والي ُ  فيدُ وتُ   هم ِمن عضِ لبَ  الح

أو  هٍ فَ ه لسَ بُ ت جِ سن يَ مَ  عَّ  رَ  ْ ، والحَ ْرَشِدينَ مُ الْ  غيرِ  في أم الِ  رَ ، والنظَ بعضٍ 
ََ ه ليَِّ عمَ  ق  ِ في وُ  رَ ، والنظَ سٍ ََّ فََ  َمن  ا، وتزويجَ صايَ ل َ ا نفيذَ ها، وتَ طِ رْ بشَ  عم

ه َِّ عمَ  حِ صالِ في م رَ والنظَ ، والعيدِ   ِ عَ الُ مُ  ، وإمام َ الحدودِ  لها، وإقام َ  يى لِ ال وَ 
َُ   ِّ بكَ  في  رِ النظَ  م فَ عُ   لى  َ أن يَُ    زُ ه، ويَ ها ونح َ تِ يَ نِ فْ وأَ  قاتِ رُ   عن الط  ذَ ا
 .همافي أحدِ  ا فيهما أوخاصًّ  ي لِّيَ و  َِ العمَ  م فِ عُ 
، امً َِّ سْ مُ ، ارًّ ًرا، حُ ََ ، ذَ ه بالًغا، عاقالً :َ  نُ فاتٍ صِ  رُ شْ ( في الْاضي عَ طُ رَ تََ شْ و)يُ 
ا ناِن  مَ كى إذا حَ ه، و ذهبِ ول  في مَ ، ًداهِ تَ  ْ ا، مُ مً َِّّ كَ سميًعا، بصيًرا، متَ ، اًل دْ عَ 
 ها.وغيرِ  عانِ لَِّّ او  والحدودِ  ه في المالِ مُ كْ حُ  ذَ فَ نََ  لَّْضا ِ  حُ َُّ صْ هما رجاًل يَ بينَ 

 الْاضي  آدا ِ  با ُ 
،  ٍ نَ طْ وفِ  ناةٍ َّيًما ذا أَ حَ  ، ٍ عْ ضَ  ا من غيرِ نً يَِّ ، لَ  ٍ نْ عُ  ا من غيرِ يًّ  ِ قَ  ي أن يك نَ نبغِ يَ 
 ِظهحْ في لَ  صمينِ خَ الْ  ْل بينَ دِ عْ سيًحا، ويََ فَ  دِ البََّ  رِ سَ ه في وَ  َّسُ مَ  نْ كُ يَ ولْ 
 .هما عَّيهه ودخ لِ سِ َِّ  ْ ومَ  ِظهفْ لَ و 

 .عَّيه َُ كِ شْ يُ  هم فيماشاورَ ويُ  بِ المذهَ  ه فْها ُ سَ َِّ  ْ مَ  رَ ضُ حْ ي( أن يَ نبغِ و )يَ 
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ثيًراوه  غَ  ( الْضا ُ فُ رُ حْ و)يَ   ، شٍ طَ أو عَ  عٍ   جُ  ةِ دى أو في شِ  نه أو حاقِ ، ضباُنَ 
َلِ  دٍ رْ أو بََ ، عاسٍ أو نُ  ٍَ سَ أو ََ ، ٍَ ََّ أو مَ  مٍّ أو هَ    َ إن خالَ ، و جٍ عِ زْ مُ  رٍّ أو حَ  مٍ م

ذا هَ  ْشَ ةٍ رِ  ُب لُ قََ  فُ رُ حْ ، ويَ ذَ فَ نََ  َى الح فعصا َ  ََ  يههادِ َان يُ   نْ مى  ه إال مِ يى دِ َو  قب
 .ك م ه له حُ  نْ كُ ه إذا لم تَ ِواليتِ 
وال ، هه لنفسِ كمُ ح ذُ فُ نَْ ، وال يََ الشه دِ  ةِ رَ ضْ حَ إال بِ  مَ كُ حْ ( أن ال يَ ب  حَ تَ سْ و)يُ 
َِ بالت َِ  تْ رَ مِ وأُ  رْ ضَ حْ بََْرزَةٍ لم تُ    عَّ  غيرِ عَ ن ادى له، ومَ ه تُ هادشَ  َُ بَ ْْ ن ال تَُ مَ لِ  ، ي

ذا المريضُ فُ َِّّ حَ ن يُ مَ  ََ سَ رْ أَ  ها يمينه تْ مَ زِ وإن لَ   .ها، َو
 ".فاي ٍ َِ   ضُ رْ "وه  فََ 

حكم القضال، و قا قلنا:   -أيها ا  ص  الكرام-أوح مسألة يف ك اب )القضال( 
 يان حكم ما ال اب بكلٌي عنو الفقهال رحهم اهلل تعا، أن يقومصا أوح مسألة  يف 

بصب عليه وترجم عليه، ف ا حكم القضال  هكر أن القضال فرض كفاية بالنمثر 
ا، ع صم الناو، أب أن يكصن يف اأمة من يقصم هبقا اأمر و ص اهللكم، 

 والقضال، وفوين اخلوصمات بني الناو.
 ينق ين  قا: تعريف القضال ما  ص   ص بيان اهللكم الشرعة، وا ليام به يف فو
 اخلوصمات، وفارل يف  قا الف صم، فإن الف صم بيان اهللكم الشرعة من غي اليام.

 يقصح: 
 وبعضممممممممممممممهم من قلممممممة ا حكممممممام 

 
 

 قو حيسمممممب الف صم من اأحكام 
 
 
 

 والمممممفمممممرل أن اهللمممممكمممممم هو الممممميامه 
 

 و مممممممة مل تممممممملممممممميم بمممممممال الممممممم ممممممميام 
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 يقصح يف النمثم االة يف باب القضال يقصح: 
  يامتم يني حكم الشممممممممممممممري م  ال

 
 

 به وفومممممممممممممين القصح يف اخلومممممممممممممام 
 
 
 
 
 

 يسمممممممممممممم ل قضممممممممممممممالا وعلل ا مممام
 

 حموممممممممممممممب قضمممممممممممممما  ُفضممممممممممممممين  كرامه  
 :  $قاح    

َِّ  بَ صِ نْ أن يََ  اُمافَ يََََّْزُف "  ا".قاضيً  إقَّيمٍ  فيَ 
 اهاا أوح مسألة  أن القضال فرض كفاية. -
 املسألة اللاحمية: مباها ي  قق فرض الكفاية. -

يُعني من أحو جه ني، اما أن يُعني من قه ين  -أيها ا  ص  الكرام-القالة 
 ا مام، و قا  ص اأ ين،  قا  ص اأ ين اها أُطلق كل ة القالة.

 ناك  صر  أ رم و ة القضال القل  ص ال  كيم، القالة القل يعينه 
اخلوصم، يقصلصن حم فق علل أن فالن حيكم بيننا، وآيأش أن  قا يأ ق حكم 

 يارل اب والا، لكنه ُمليٌم هلم اها حكم حمفق القالة يف حق  ؤالل، فهص ا 
 حك ه وآيأش.

َِّ  بَ صِ نْ أن يََ  اُمافَ يََََّْزُف "قاح املونف:   ا".قاضيً  إقَّيمٍ  فيَ 
لئال تضي  حقصل الناو، و كقا هكر غالب اأ  اب أحمه ينوب يف كين 
اقليم قالياا، و ين  قا مرا  يعا كويو ا قليم  ين  ص ُمرا  أو املرا  حسب 

جة الناو، يعا  م ال يصج صن أن يصجو يف كين قرية   ي  أو بلو   ي حا
 أن يصجو فيه قالة، ا قليم أكم من ال لو.



3420 
 

لكن  ين مقوص  م يعا ا ن يف زماحمنا  قا لص ول  بلو عو  آكاحمه عشرين 
مليصن ول  هلم قالة قاح  قا يع م اقليم ملالا المثا ر لعلهم هكروا  قا 

 ير لل اجة، ال أحمه ي عني أن يكصن كقل  واهلل أعلم.باع  ار ل ط وتقو
و قا  يت،  قا الكالم القل آأقصله لعله و ناك فرٌل بني ال  يت وبني 
املق ب،  ناك  لين ك ي عنو الناو اليصم يف املق  ية واملق ب، يأش وأيب 
ل  أل اخللص  قاح كقا يف منسكه أو فالن قاح كقا قاح ولعله يريو كقا فيقصح 

مق ب اهللنابلة كقا، ال  ناك فرٌل بني ال  يت القل ي  له العامل، والفهم  ل 
 لل ق ب وبني ما حُمص عليه يف املق ب.

ا ن يأش بعض الناو أس  ل  منس  من مناآ  امل أ رين يقصح ل  
واهلل هكر كقا؛ اهاا  قا مق ب اهللنابلة أحمه حن لة،  قا  طأ و لين، فال 

قاح  قا مق ب اهللنابلة، واملع  و عنو اهللنابلة، أصز لإلحمسان املق ب ال ي
 اال شةل ت ابعصا عليه.

وهلقا ملالا "ا قناي" و"املن هل" ما فيها مع  و يف املق ب، اع  وه العل ال 
وأزعنصا أ  اهبا وان كان احم قو عليه أشيال، يف ا قناي أشيال احم قوت، قالصا 

هلل قالصا ليي  قا املق ب   ليي  قا املق ب، ويف املن هل أشيال احم قوت،
 وال ال  ح  يف املن هل يف مساحلين، بين ح  في ا اتفق عليه ا قناي واملن هل
 ناك مساحلين احم قو ا بعض عل ال املق ب، فقاح يف ال اية ملالا مساحلين 
 الف هل ا، لكن ما عوا  قه املساحلين املن قو  علل ا قناي واملن هل تس طي  

 ملع  و عنو اهللنابلة.أن تقصح وأحمد مط ئن  قا ا
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لكن تأش ا، قصح قاله بعض أ  اب اهللصاشة امل أ رين  لاا، أو هكره وتفر  
به،   تقصح: واهلل مق ب اهللنابلة كقا، وتصجب وجتعين من  الفه والف 
ملق ب اهللنابلة ال ش  أن  قا ليي   ي اا، ليي بوصاب، يقصح ال الول 

 يف ال صطلي ية: 
 

  حممممصبمميمممممممان أن الممم مم ممممممميت غمممي 
 
 

 ومممممممما لمممممممه يف آمممممممممممممميه من حمص 
 

 
 

 فممممهممممص كممممقممممصح الممممعمممممممامل املممممفمممم ممممش
 

 مل أر  مممممممقا المنمص عمنمممممممه فم ش 
 ألممفممممممما مممممممه كمملممي  ال تممنمم ومممممممممممممممر 

 
 د من ومممممممممممر يأشمممممممممممهر ا القل ب 

 
 

 لفظ المثهصر، احممثر، تمأمين ين  ة
 

 يؤ مممق منمممه، و أي ، فممما مممممممممممممم غ 
 ا ممممممابممممممه بومممممممممممممم  ممممممة النوممممممممممممممصص 

 
 كة تعرف ال  يت من النوصص 

 
 

   قاح: 
  مممممممه هو المممفمممهمممموكمممممممين مممممممما فمممهممم

 
 

 لمممميممممي بممممنممممص لممممعممممروض الممممص ممممم 
 أحمممممممممه يممممممممرجمممممممم  لمممممممملمممممممم وممممممممممممممممممممممصر 

 
 فمممممممعممممممموه قمممممممصال ممممممممن الممممممم مممممممهمممممممصر 

 قا مصجص  ا ن، فيأش واحو يقصح ل  واهلل فالن، بين أ  ل من  قا وأشو أن  
يأش ا، فعين فعله واحو حن لة، ويقصح ل  مق ب اهللنابلة كقا أن فالن 

 حن لة وفعين  قا. 
 ورمبممممممما جممعمممممممين فممعممالا  مممممممممممممممممممممور 

 
 

ا املمممعممم مممم مممم   ن حمممنممم ممملمممة ممممممممق ممم ممممممما
   
 
 
 

 وكم رأينممممما يف مسممممممممممممممممممماحلمممممين ال صا
 

(من اخلطمممممممأ ويف العلم 49:13) 
 المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممووا
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ال ش  أن  قا اخللين  لين منههة، أن يأش واحو ويقصح منهىل اهللنابلة من 
أين أتيد مبنهىل اهللنابلة  قاح ل  واهلل فالن عامل ما شال اهلل جيو يف املق ب 

و فالن ألف منسكاا وهكر فيه  عال يف املناآ  يف ترمج ه أحمه فعين كقا، أ
اأ عية  قه ال هكر ا  احب ا قناي، وال هكر ا  احب املن هل، وال هكر ا 

 احب ال اية ، وال هكر ا يف شر  املن هل، وال هكر ا يف كشاف القناي، 
هكر ا فالن يف منس  من مناآكه قاح ل  عنو الييار  تقصح كقا وكقا، قاح 

اهللنابلة  قا  لين منههة، وليي بوصاب يف ال فكي، وال يف  ل   قا منهىل
 املنهىل العل ة،  قا  لين وحم ه عليه عو  من اأحل ة، فهقا ين  ه له ا حمسان.

بين بعضهم أعين.. يأش هللاشية البن عصض ملالا ابن عصض  قا من  ص  تل يق 
 صطة، أو يأش الاخللص ، أو تل يق بن قايو، وبن قايو تل يق اخللص  واخللص  تل يق 

ا، كالم هكره الل ول من امل أ رين  لاا ال جقماا،  يت قاح ولينمثر  ين كقا 
والقل أميين اليه أحمه كقا،  قا  يٌت ال يوهلل أن تأش وتقصح مق ب اهللنابلة كقا 
وكقا، تقصح واهلل  يت اخللص ،  يت مرعة،  يت فالن كقا وكقا، يكصن  قا 

  صفيق.     رأٌل له وتأمين و يت وباهلل ال
 ".ْ   اهللِ ه بتَ رُ مُ عْ ًعا"، ويَ رَ ًما ووَ َّْ ه عِ دُ  ِ ن يَ مَ  ََ ضَ فْ أَ  ختارُ "ويَ 

و ة مسألة تصلية القالة، وا جرالات المسعل  الثاني  في هذا البا :  -
 ختارُ ويَ "والقصاعو امل  عة ل صلية القالة، أوح مسألة يف تصلية القالة قاح: 

ن: حكم احم  هصا يا مشايخ، عنوحما مسأل اًعا"، رَ وَ ًما و َّْ ه عِ دُ  ِ ن يَ مَ  ََ ضَ فْ أَ 
تصلية املفضصح م  وجص  الفالين،  ين ال عيني ا ن عنوحما القالة له 
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شروط لو ة تصلي ه، اها ُول من ال ت  قق فيه  قه الشروط، ال توهلل 
 تصلي ه، ك صلية املرأ  ملالا قالة، وآيأش ا ن شروط القالة.

ة و ار عنوحما عشرين واحو فالن أفضين من وعنوحما اها كققد شروط الو 
فالن، أب علل ا مام أن خي ار اأفضين منهم، لكن لص ا  ار غي اأفضين، 
ممن ت  قق فيه شروط الو ة، ال صلية   ي ة، لكن أب علل ا مام أن 
خي ار اأفضين، وهلقا القاعو  في ن ُ ي أحمه أب عليه أن خي ار اأ لهلل اها  

رعي ه وتورف ا مام لنفسه وال ل يه  ل يه، تورف ا مام لكان تورفه ل يه، 
 منصٌط باملول ة، يقصح يف حممثم قصاعو اأ صح ااامعة:

 وا  ممممار من  ي ممممما اشمممممممممممممم همممماه 
 
 

 وبممممممماجمممممم مممممممهممممممما  ان ملمممممممن عممممممما اه 
          

 
 

ك خيي ملالا ول الي يم يف ال هارات، أما خي ار جتار  ملالا يف  قا اجملاح وال يف 
اح، فهقا اجملاح  ص يعرف أحمه أحفظ لل اح، وأحمه أ لهلل وأفضين فهين أصز  قا اجمل

 له أن خي ار غيه  ال، من جهة ااصاز.
 ًعا".رَ ًما ووَ َّْ ه عِ دُ  ِ ن يَ مَ  ََ ضَ فْ أَ  ختارُ "ويَ 

أب علل ا مام أن خي ار أفضين من أوه ممن يولهلل للقضال يف العلم ويف الصري، 
 لل سل ني فيهب عليه ا  يار اأ لهلل هلم.قاح يف الروض أن ا مام حما ٌر 

 اأمر ا  ر يف تصلية القالة، بعو تصلي ه اها ا  اره ماها يقصح له ا مام  
 "ويَعُمرُه بتْ   اهلل".
 يص يه بلالثة أمصر:

 لءولني وا  رين. و ة و ية اهلل  تقصم اهلل اُول:  -
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 ". لَ   العدْ رى حَ تَ "وأن يََ  الثاني: -

 بو له من العوح.أن القالة ال 

 ه". في إقامتِ  دَ  تهِ الثال : "ويَ  -

  أن يص يه باالج ها  يف اقامة العوح،  قه ثالث و ايا

قالة، ك ا ما الوي ة الد تل د هبا تصلية الالخط ة الثالث  في الت لي :  -
قلنا لكم ان املساحلين منها ما ُيش ط فيه لفٌظ بعينه، ومنها ما ُيش ط فيه 

ملقوص ، ال يش ط فيه لفظ بعينه، القضال من أل أل لفظ يوح علل ا
 اأشيال ال يش ط فيه لفظ بعينه بين كين ما يوح علل تصلية القالة.

 ه." ونح َ  َ تُ دْ َّى " أو "قََ مَ كْ حُ الْ   َ تُ يْ لى : "وَ ْ لَ "فيَ 
 من يعطينا أمللة علل وحنصه  عين  ، أآنوت الي ، ا،   ره.

 لكن اها كان بعيو، ماها يون    قا اها كان عنوه واقف يقصح ولي  ، 
 ."دِ عْ ه في البَُ كاتِبُ "ويُ  

 يك ب اليه قرار ب صلي ه.
 -رامأيها ا  ص  الك-ا، والية اهللكم، والية اهللكم  $  احم قين املونف 

ما القل ي تب عليها من الوالحيات، ما  ة الوالحيات الد يس فيو ا 
ال صلية  كن عنوحما  نا أنالقالة ب صلي ه القضال  آيقكر عشر  الحيات، ل

 حمصعان:
 عامة. -
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  ا ة. -

والع صم واخلوصص يو ين يف املنطقة الد ت  عه، ويو ين يف الص احلف الد 
 نا ي كلم  ،-فسيقكر ا املونف بعو قليين، لكن أح  نا أن حمقوم-ي صال ا، 

عن والية اهللكم العامة من جهة اال  واص، مل يقيو ا  وا ه بشةل، 
 ا  وا ه املكان، آيأش، وهلقا قاح:      ا  وا ه الصالحلة، ال

 ". ِ العامى  مِ الحكْ  والي ُ  فيدُ "وتُ  
 أما اخلا ة فس قكر بعو قليين.

 ". ِ العامى  مِ الحكْ  والي ُ  فيدُ "وتُ 
 عشر  أشيال، ال اب  قا فيه عشر  أشيال  نا، وعشر  أشيال يف  فات القالة.

القضال  قا والهلل، أ ينالفوين بني اخلوصم و ": الخص فِ  بينَ  ََ "الفصْ   -1
  ص الفوين بني اخلوصم.

َِّ  ذَ خْ وأَ "  -2 نفيق، أ ق اهللق  قا تنفيق قضال ال ": هم ِمن بعضٍ عضِ لبَ  الح
يعا ا ن حكم، فوين بني اخلوصم حك د بأحم  يا زيو موين لع رو، 
 ين من حقه أن يأ ق من زيو ويسلم له آلطة تنفيقية، اها عنو الفقهال 

الر تقس د اأمصر، فقين من يصجو من بين ال ط عاا ا ن يف عورحما اهلل
يصجو ا ن يف حممثام القضال من يص، الصالية العامة ويك سب هبا  قه 
الوفات غي مصجص   الكين ا ن مصجص  من ال صلية اخلا ة، فيها 
ا  واص مكان، وا  واص والحلة، لكن  قا عنو الفقهال لص قاح 
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ي قالة أمصر العشر ، يواخلليفة ولي   القضال وآكد، يس فيو  قه ا
 للفوين، وقالة لل نفيق.

مة، يعا ا ن تص، اثك ة اال": ْرَشِدينَ مُ الْ  غيرِ  في أم الِ  رَ "والنظَ   -3
وتص، ىك ة ال نفيق، وا ن النمثر يف أمصاح غي املرشوين  قه فيها ا ن 
اهليئة العامة للنمثر يف أمصاح القا رين، كان أوح اها و، القضال يس لم 

 . قه

لل من اهللهر ع": سٍ ََّ أو فََ  هٍ فَ ه لسَ بُ ست جِ ن يَ مَ  عَّ  رَ  ْ "والحَ   -4
يس صجب اهللهر لسفه  أو فلي، وقو آ ق معنا ما ي علق باهللهر أيضاا 

  قا من أحو  الحيات القالة، أن حيكم باهللهر.

ََ ه ليَِّ عمَ  ق  ِ في وُ  رَ "والنظَ  -5 يف ع له  اأوقاف املصجص   ها":طِ رْ بشَ  عم
 له، يعا منطق ه ا  ارية الد ت    له ا  وا ه املكان، يعا ماها ع

فكين اأوقاف املصجص   يف  قا اال  واص املكان ا ن مه ة وزار  
 ،اأوقاف، ك ن عنوه القالة، وأيضاا ا ن يف اهليئة العامة لءوقاف

فاملقوص  احمه كان يف السابق اها ما يف حما ر علل الصقف، القالة  ص 
 املسؤوح.

ََ "لي  ما معىن يع ين بشرطها  آ ق معنا يف ك اب )الصقف( أحمهها"، طِ رْ بشَ  عم
أب الع ين بشرط الصاقف، ف ن املسؤوح عن تنفيق شرط الصاقف  النا ر، 

 اها مل يصجو حما ر  فإن القالة يكصن مسؤوح. 
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 ي ص،  ص الص ية وتنفيق ا.ا": صايَ ال َ  نفيذَ "وتَ  -9

آ ق معنا يف ك اب )النكا (،   ر و قا لها":  يى لِ َمن ال وَ  "وتزويجَ  -2
 اأوليال.

تنفيق اهللوو  أيضاا، وآ ق  قا معىن يف ك اب ": الحدودِ  "وإقام َ  -6
)اهللوو ( ال يقام اهللو اال  ضر  امام  أو حماحل ه، من حمصابه يف هل  من تص، 

 القضال تصلية عامة.

 عة امة ااح  امامة اا عة والعيو، ملاها ام": والعيدِ   ِ عَ الُ مُ  "وإمام َ  -9
والعيو  يف زما م رمحهم اهلل تعا، اا عة ال تقام يف ال لو اال مجعة 
واحو ، و قا  ص اأ ين، وآ ق معنا يف ك اب اا عة أحمه ال أصز تعو  

 اا   يف ال لو الصاحو اال لعقر ، والعيو كقل .

َُ   ِّ ه بكَ َِّ عمَ  حِ في مصالِ  رَ "والنظَ  -13 ها تِ يَ نِ فْ وأَ  اتِ قرُ   عن الط  ذَ ا
يعا ال لوية، م صل القالة أيضاا ال لوية، النمثر يف اأفنية ه": ونح َ 

 والطرقات ومواحل املنطقة، فهقا ما ي علق بالصالية العامة.

وأما الصالية اخلا ة فإن حوو   الحيات القالة القل والي ه  ا ة  سب 
 :$ ويص ا مام هلا، وآيأش أحصاح هل ، ما  ة  صر هل  قاح 

 ".َِ العمَ  م فِ في عُ  رِ النظَ  م فَ عُ  لى  َ أن يَُ    زُ "ويَ 
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ع صم النمثر القل  ص اال  واص الصالحلة، يف ع صم الع ين اال  واص املكان، 
فيقصح له: أحمد قالة يف كين القضايا، ويف كين ال لوان،  قا ع صم النمثر يف ع صم 

 الع ين.
وصص   فيصليه  وصص النمثر يفا فيهما": خاصًّ  ي لِّيَ وأن : الثاني -

الع ين، يقصح أحمد أيها القالة ولي   قضال يف اأحصاح الشخوية يف 
منطقة املوينة املنصر ، لص ه ب وحكم يف الرياض، حك ه ينفق وال ال  

نه ُال ينفق، لصحكم بني م خا  ني يف قضية مالية حك ه ينفق  ال، 
، ا  ص يف الع ين باأحمك ة، وا  ص يف اخت  في العمَ وفي النظر

 ملالا مبنطقة املوينة أو املوينة املنصر  وحنص هل . الع ين

 .هما""أو في أحدِ 
أو يكصن عاماا يف واحو و اص يف ا  ر، فيقصح: أحمد ت ص، اأحمك ة يف  
كين ال لوان، لكن فقط اأحمك ة، أو أحمد ت ص، القضال يف كين ال لوان لكن 

 .مصرفقط... أو عفصاا أحمد ت ص، القضال يف املوينة لكن مجي  اأ
ا ن يف املناطق الو ي ، القرم الو ي  وكقا جتو القالة ي ص، اأحصاح 
الشخوية، واأمصر املالية، وغيه، ورمبا ي ص، ح  ا  وا ات ك اب العوح، 
يف املون الك ي  جتو احمه ىك ة لءحصاح الشخوية، وىك ة للهياحلية، 

 وىك ة لءمصر املالية و كقا.
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تعا، ا، شروط القالة، عشر شروط، عشر  كاملة  $  احم قين املونف 

 ما  ة يا شيخ 
 : فاتٍ صِ  رُ شْ ( في الْاضي عَ طُ رَ تََ شْ "و)يُ 
 بال اا ال يوهلل تصلية الو ي.ه بالًغا: اُول:َ  نُ  -

 ال يوهلل تصلية اجملنصن.: الثاني: عاقالً  -

فال يوهلل لل رأ  أن تص، القضال، و قا مق ب اا ا ي، ًرا: ََ الثال : ذَ  -
صلصن يف أحو ال لوان امل رب ا ها لصشة، فكان قالة ال لو له زوجة يق

طال ة علم فقيهة، اها حميلد حمازلة وقضية وأشكلد عليه يشاور زوج ه، 
آيأش معنا أن ين  ة للقالة أن يشاور الفقهال، فيشاور زوج ه فقيهة، 

 ف شي عليه   حيكم، فقاح الشاعر: 

 بمملممصشمممممممممممممممممممممة قممممممماض  لمممممممه زوجمممممممٌة 
 
 

 ا يف الصرم ممممالمممممممممممممميمممةوأحكمممامهممم 
ا   فيمممممما لي ممممممه مل يكن قمممممممالمممممممممممممميممممممما

 
 ويممممما لي هممممما كممممماحممممممد القمممممالمممممممممممممميمممممة 

 قا اق  او من القر ن، و ين أصز االق  او من القر ن وال ما أصز  اأكلر  
علل جصازه، ويف ك اب ا ه حكم االق  او من القر ن فارجعصا اليه، وان 

 ح: طل د حك ه يقصح السيصطة يف حكم االق  او من القر ن قا
 وان طل ممد حك ممه يف الشممممممممممممممري 

 
 

 فمم مممممممالمممممممٌ  مشممممممممممممممممممممموٌ  يف املممنمم  
 وليي فيممممممه عنمممممموحممممممما  ممممممممممممممراحممممممة 

 
 لممممكممممن حيمممممىي الممممنمممممصول أبممممممماحمممممممه 

  قا الشرط الراب  أيكصن حراا ال يوهلل تصلية الع و.ا": رًّ الرابا: "حُ  - 
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 فال يوهلل تصلية الكافر.ا": مً َِّ سْ الخامس: "مُ  -

 فال يوهلل تصلية الفاآق.": اًل دْ السادس: "عَ  -

فال يوهلل تصلية اأ م؛ أن من أ م و احلف القالة با: "سميًعا": السا -
 االآ  اي للخوصم.

 فال يوهلل تصلية اأع ل؛ أحمه ال بو أن ينمثر ا، املوعةالثامن: "بصيًرا":  -
 واملوعل عليه وأيي بينه ا، و قا املق ب فيه قصح   ر أحمه يوهلل.

ح أيك ا املوعة، ويقص يس طي  ي كلم، ينطق باهللكم، ا": مً َِّّ كَ التاسا: "متَ  -
 أشيال كلي  حي ال فيها ا، الكالم.  

كصن فقيهاا يعا ال بو أن يه": ذهبِ ول  في مَ ، ًداهِ تَ  ْ العاشر واُخير: "مُ  -
ا باأحكام الشرعية، لص كان امام يف موطلهلل اهللوييت، أو يف الن ص، 

ا
عامل

يهاا  قأو يف ال فسي، أو يف الورف،  ين يوهلل تصلي ه قالة اها مل يكن ف
 ال أصز هل ، وال يوهلل تصلي ه.

لص كان امام من أحل ة القاحمصن الصلعة، حيفظ القاحمصن الفرحمسة والميطان 
والشرقة وال ريب، حيفظ القصاحمني،  ص امام يف القاحمصن، ومعه أآ اه  ك صر يف 
ا باأحكام الشرعية، 

ا
القاحمصن،  ين أصز أن يص، القضال اها مل يكن فقيهاا عامل

صز هل ، ملاها  أحمه كيف يقضة بالشري، كيف أكن أن حمقصح  حمسان ال أ
احكم مبا أحميح اهلل، و ص ال يعرف ما أحميح اهلل، كيف تقصح احكم بالشري  ص 
ما  رو الشري،  ص ما حيكم بالشري حيكم يف مساحلين  قيقة القضال و عب 
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تقنه أحي ال ا، فهم  قيق، يعا لص أن احمسان حفظ زا  املس قن  ول طه و 
وفه ه ال يس طي  أن يقضة بني الناو، اها مل يكن يف قضاحله يراج  كشاف 
القناي، شر  املن هل ويرج  ا، الك ب وي أمين، وينمثر يف أعراف الناو، 

 فكيف بإحمسان ما  رو الشريعة، وال  رو الفقه، وال أتقن. 
صليه ي   احم قين املونف ا، ال  كيم، القل  ص قضال ال يصليه ا مام، وااا
  اخلوصم، يقصلصن: تعاح يا فالن احكم بيننا، ف ا حكم هل   قاح:  

 ".لَّْضا ِ  حُ َُّ صْ هما رجاًل يَ ا ناِن بينَ  مَ كى "وإذا حَ 
ال يصح  ُنهرجالا يولهلل للقضال، وهلقا قاح: رجالا الكل ة مفهصمة يع م؛ 

فق حم، فإها حكَّم اثنان بين ها رجالا يولهلل للقضال؛ ت لي  المرأة لَّْضا 
حك ه، ان حكَّم بينه ا رجالا جا الا وهلقا يُقاح ا ن ملن حُيُكم القين يأتصن 
ُ ،كَُّم شخواا 

ا، اان ككي ية، أو ا، ككيم يف مساحلين، ال بو أن يكصن امل
ا بالشريعة فقيه، ما ترو  ككم واحو يقصح واهلل فالن  قا م خوص يف 

ا
عامل

ا بالشري
ا
الشريعة عة، فإاا حيكم شخص فقيه عارف باجملاح الفالن، وليي عامل

 يولهلل للقضال. 
 ها".وغيرِ  عانِ والَِّّ  والحدودِ  ه في المالِ مُ كْ حُ  ذَ فَ "نََ  

ينفق حك ه يف كين شةل، عن اأ  اب يقصلصن ينفق، ط عاا ينفق حك ه، 
لكن جهة بعو هل  ال نفيق ال، يعا  ص ال يقيم اهللوو ، قاح: ينفق حك ه 

 ين يعا  قا اها حكم  و يط ق  ال، ااا ينفق حك ه، يف املاح واهللوو ، 
وآ ق معنا يف باب اهللوو ، ال يقيم اهللو اال اماٌم أو حماحل ه، فسصال يف املاح، 



3432 
 

أو يف اهللوو ، أو يف اللعان، أو القضايا اليوجية، اها حك ا بينه ا رجالا 
 يولهلل للقضال حمفق حك ه.

م و  نف الفقهال رمحها، باب أ ب القالة، وق $  احم قين املونف 

أيها -اهلل تعا، ك  اا يف أ ب القالة، و نفصا ك  اا يف أ ب املفد، والقضال 
ال يُناح، وال يكصن ا حمسان  احب  ربة وعلم يف القضال  -ا  ص  الكرام

اال بامل ارآة، أما جمر  القرال  ال تكفة، وهلقا أو ة طالب العلم القين 
 فقهية حق الفهم،  ا ة املساحلين امل علقة  رآصا فقه، يريو يفهم مساحلين

بالنياعات واأقضية، ح  اأحمك ة، ح  املعامالت املالية، يص صن بالقرال  
 يف اأحكام القضاحلية، أو اهللضصر عنو بعض القضا ، ح  تس صعب املساحلين.
ووزار  العوح مشكصر  ط عد اأحكام القضاحلية عام مخسة وثالثني وغي ا، 

 نها خة ثالثني جملو، ويف الط عة الد بعو ا السنة الد بعو ا أمط صعة يف حمس
مخسة عشر جملو أو حنص من هل ، االطالي عليها يساعو طالب العلم يف 

 تن ية ملكة الفقه.    
 آدا  الْاضي[ ]با ُ 

 آيقكر املونف ا ن جم صعة ك ي  من   اب القالة.
 ا".يًّ  ِ قَ  ي أن يك نَ نبغِ أول أد  قال: "يَ  -

اح يف الروض ين  ة أل: ُيسن، وأكلر ما يقكره يف  قا ال اب كله مسنصن ق 
في  مينِ صخَ الْ  ْل بينَ دِ عْ ويََ اال مسألة واحو  واج ة، وآيقكر ا و ة قصله: "
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ي هل  فهص غ فهقا وجصباا أما هما عَّيه"،ه ودخ لِ سِ َِّ  ْ ومَ  ِظهفْ لَ و  ِظهحْ لَ 
 علل االآ   اب، فأوح أ ب من ا  اب:

صية، لكن يكصن قصل، شخوي ه ق"،  ٍ نْ عُ  ا من غيرِ يًّ  ِ قَ  أن يك نَ ي نبغِ "يَ  
من غي عنف؛ أحمه اها كان عنيفاا، اها كان لعيف يط   فيه المثامل، واها  
كان عنيف يهابه  احب اهللق اها كان لعيفاا،  احب اهللق يقصح واهلل 

 القالة خياف يقصح كقا، خياف يول  ههه.
 ".  ٍ عْ ضَ  ا من غيرِ نً يَِّ الثاني: "لَ  -

كن من غي يف عنوه لني ل"  ٍ عْ ضَ  ا من غيرِ نً يَِّ "لَ ليناا: احممثر كيف ال صازن، 
لعف،  قا اللني ال أعين  احب اهللق ال يهابه، ما يهابه  احب اهللق، 

  من غي لعف اها كان فيه لعف أعين  احب ال اطين قو يس طيين.

 ". ٍ نَ طْ وفِ  ناةٍ َّيًما ذا أَ الثال : "حَ  -

خلوصم جملي القضال، ال أكن أن يكصن جملي قضال وما يف حلي اا: اها ا
واحو يرف   صته، واحو ي ضب، ااا يعاحمصن القضا  من  قا، فال بو أن 
يكصن القالة حلي اا، واآ  الوور حيلم علل اخلوصم، ح  يس طي  أن 

 يس   أن يس   وأن يقضة.  

 ". ٍ نَ طْ وفِ  ناةٍ الرابا: "ذا أَ  -
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هين، وال ي عهين، جمر  طرأت مسألة و ص حيفظ ع ار  ها أحما  يعا: تؤ   ومت
اليا  حيكم هبا ال، ال ينف  ال عهين يف اهللكم، يراج  املطصالت قو يكصن يف 
 اآ لنال، قو يكصن يف شرط، هلقا ال أصز ا ف ال وال القضال من املخ ورات.

 ".  ٍ نَ طْ الخامس: "وفِ  -

 هكال ح  ال خُيوي.

 سيًحا".فَ  دِ البََّ  رِ سَ ي وَ ه ف َّسُ مَ  نْ كُ يَ السادس: "ولْ  -

ملاها يكصن جملسه يف وآط ال لو  ح  يس طي ، يكصن اا ي  م ساوين يف 
 امكاحمية الص صح.

 ".سيًحا"فَ : السابا -

 أن يكصن اجمللي فسي اا مرحياا ال ي أهم الناو فيه.

 ".صمينِ خَ الْ  ْل بينَ دِ عْ الثامن: "ويََ  -

 أربعة ن يعوح بني اخلو ني يف قا وجصباا، العوح بني اخلوصم وجصباا، أب أ
أمصر ما  ة  ط عاا العوح يف اهللكم  قا ال ش  فيه،  ص أ ين القضال، لكن 

  ناك عوٌح م  م أيضاا أب ما  ص  أربعة أشيال قاح:
حممثر ما يرو  القالة يقعو ينمثر ا، أحو اخلوصم، ويُعرض ": ِظهحْ "في لَ  -

اها كلم  قا ما ينمثر عن اأ ر يعوح بينه ا، اها كلم  قا ينمثر اليه، و 
 اليه،  قا ال ين  ة.
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ما يقصح أحو اخلوصم يا فضيلة الشيخ، يا  اح نا ": ِظهفْ لَ الثاني: "و  -
 اهلل يرلل علي ، واللان ينهره، ال، ي ساوون عنوه.

ال يقرب أحو ا من مك  ه، وا  ر أعله يف   ر ه": سِ َِّ  ْ الثال : "ومَ  -
عا اال اها ُوجو يعا آ ب ي، اجمللي، كلهم ألسصن يف جملي  م ساو  

ملالا امرأ  ما يس طي  ينمثر اليها كين شصل ي كلم ينمثر اليها  سب 
 اهللاجة.

يو لصن يف وقد واحو، فإها بوأت االسة هما عَّيه": الرابا: "ودخ لِ  -
جال واحو من اخلوصم   ين ال، يو لصن كلهم، ملاها  أن لص   ين 

: أكيو يكلم الشيخ أكيو كقا واحو واللان باخلارل، ي وأ يش  يقصح
 هلل وال ال  وبعض اخلوصم قو حياوح ي ع و يقهر  و ه يقصح أحما  
كل د الشيخ كقا كند عنو الشيخ، ين  ة للقالة أن يوف   قه ال هم، 
وأن يسصل ويعوح بني اخلوصم يف كين شةل، يف الو صح عليه يو لصن 

 ي قهصم يف وقد واحو، ما يو ين واحو وواحو ألي، وال واحو يو ين
 معه ال، يعوح بينه ا.  

 ".بِ المذاهَ  ه فْها ُ سَ َِّ  ْ مَ  رَ ضُ حْ ي( أن يَ نبغِ "و)يَ 
ر، جملسه" أن الكالم عن أ ب   لعين اأقرب يف ل ط  قه اا لة "ين  ة أن حُينضه

ر، فقهال اجملالي، ويف النمثم االة  القالة  هلل وال ال  فأ ب القالة أن حُينضه
 النمثم االة: مشل علل  قا وهلقا قاح يف 
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 ويمنم م مة احضممممممممممممممممممممماره لمملممفقهمممممممال 
 
 

 وليهرل شممممممممصرا م اها ما اشمممممممم  ه  
ر فقهال املقا ب، يعا    ر، لعله اأقرب واهلل أعلم، ملاها حُيضه فاأفضين أن حُينضه

ين  ة للقالة أن يُقرب الفقهال ح  اها حميلد مسألة أشكلد عليه يشاور م، 
ابقني يس طي  أن يشاور القضا  السوا ن اهلل و هلل تيسرت الصآاحلين، فالقالة 

 من  الح ااصاح، من  الح الصآاحلين اهللويلة.   
 .عَّيه" َُ كِ شْ هم فيما يُ شاورَ "ويُ  

فإن اتضهلل له اهللكم؛ حكم، وان مل ي ضهلل، أشكين عليه متهين، يؤ ر ح  ي ضهلل 
 له.

َال:  ( 1:13:33) س
ا  ابالنس ة ملن يقصح  ين  قا يف اجمل هو املطلق، آ ق معن ال  ا : أحمه قاح: جم هوا

ولص يف مق ب امامه، كان السلف واأحل ة يف السابق وح  حكل عليه بعضهم 
ا مجاي أحمه ال أصز أن يص، القضال اال جم هو، وأما غي اجمل هو فال يص،َّ القضال، 
لكن ملا قين منوب االج ها  ح  قاح بعضهم بن محوان يف  فة الف صم قو 

أزمان طصيلة فل ا ُعوم أو قين وجص  اجمل هو املطلق كاحمصا ُعوم اجمل هو املطلق من 
 يقصلصن ال ي ص، القضال اال جم هو مطلق أين موه 

ا يف مق  ه، فيكصن  نا اج ها  مق  ه كأحمنا  قاح الفقهال يكفة أن يكصن جم هوا
 حميلنا ا مام امام املق ب ان  ص القل حيكم و ص قاعو يكشف عن أحكامه.

ه أن ي ص، اجمل هو ولص كان يف مق  ه، اها كان جم هو يف مق   فلقل  قالصا: يوهلل
وليي جم هو مطلقاا؛ فإحمه حيكم مبق  ه القل ي قنه، قاح يف الروض ويف الكشاف 
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قالصا: يراعة ألفاه امامه وينمثر يف امل أ رات امل قومة، وحيكم مبا عليه ك ار 
 طلقاا.  يي جم هواا مأ  ابه، قاح وحيكم به املق ب ولص اع قو  الفه؛ أحمه ل

َال:    (1:11:53) س
يعا حيضر فقهال املقا ب  قا لص كان جم هو مطلق حي ال احمه يعرف  ال  ا :

فقهال املقا ب وقو يكصن يف بعض اأحصاح مسألة هكر ا اهللنفية، وما هكر ا 
 اهللنابلة مصجص .

  أحصاح، ر   احم قين ا، ما حيُرم علل القالة، القالة ال أصز له اهللكم يف عش
 قه العشر  اللاللة وال  هلل يا شيخ  ال  قه العشر  الرابعة، ترم   اب القالة 
توي عشر  بعو، متام لص عوي ها تس طي  بضرب  من العو جتعلها عشر  من باب 
ال قريب، وتقور جتعلها تسعة، اجعلها عشر  ح  تض ط يوي عنوحما أرب  

 قاح: ، م  حيرم القضال يف عشر  أحصاحعشرات،  قه العشر  الرابعة وحيرم القضال
ثيًرا".وه  غَ  ( الْضا ُ فُ رُ حْ "و)يَ    ضباُنَ 

الد ال أصز فيها القضال، القضال حاح ال ضب، لكن الحال  اُول :  -
أل غضب قين أن يسلم قالة يف يصم من أيامه من مشاكين اخلوصم، 
 ويرف هل   صته، و قا يكقب، و قا يولي، و قا يوعة ما ليي له،
في وين له شةل من ال ضب، لكن  ين مطلق ال ضب أاحم   ال، املاحم  
من القضال  ص ال ضب القل يؤ ل ا، تشصيش الق ن املاحم  من اآ يفال 

ثيًرا""غَ النمثر يف القضية واهللكم فيها بالعوح، هلقا قيوه فقاح:   .ضباُنَ 
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حم مثروا ا حي ال ا،  ور  املياه وجال اخلوصم يقصح هلم": نه "أو حاقِ  الثاني: -
 ويقضة حاج ه؛ أحمه ينش ين ه نه ال يس طي  يس صيف النمثر.

ن، القضال حي ال تركيي، تأمين، وحضصر ه ":  عٍ جُ  ةِ دى أو في شِ " الثال : -
  فهصي شويو ال يس طي  أن يقضة.

 شو  العطش ": شٍ طَ الرابا: "أو عَ  -

 م شويو مات ولوه الو ا  وجال يواوم يف ": مٍّ "أو هَ  الخامس: -
 ة ما يس طي  يعرف اخلوصم، وما يس طي  ينمثر فيه.اثك 

 أو ملين شويو.": ٍَ ََّ السادس: "أو مَ  -

الرجين مصا ين له ثالثة أيام وكسالن ما يس طي  ": ٍَ سَ "أو ََ  السابا: -
 يأ ق اجاز .

 ال يس طي  أن يس صيف. حمعسان": عاسٍ الثامن: "أو نُ  -

َلِ  دٍ رْ "أو بََ  التاسا: - ا ر علل ينها ليي قاملكيفات يف اثك ة ميو ": مٍ م
يوفيه أو ما أكن يس طي  أن يس صيف  (1:1413االصو، اما أيب )

 النمثر ويركي اها يف بر  شويو مؤمل.

  يف عي الويف تعطلد املكيفات،  رجة اهللرار ": جٍ عِ زْ مُ  رٍّ "أو حَ  العاشر: -
 ( أين يس   اخلوصم. 55)

 ".فعصا َ   َ "وإن خالَ 
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، أويف بر   شويو، أويف غضب  شويوان  الف ف كم و ص يف  م  شويو، 
قاح اعطصن اجاز ، ما أعطصه اجاز ؛ ف كم يف القضية، ف ا اهللكم  ان 
ت ني بعو هل  أن حك ه مل يصفق للوصاب ال ينفق، وان ت ني أن حك ه 

 قو أ اب اهللق ف ا حك ه  
َى  فعصا َ   َ "وإن خالَ   ".ذَ فَ نََ  الح

اأشيال متن  من كقيق حمفق حك ه؛ أن املقوص  من املن  كصن  قه 
العوح، وال أمين القل يؤ ل ا، الوصاب، أما وقو حوين الوصاب ما 

 اهللكم  حمفق اهللكم.
   هكر أيضاا شيئاا   ر حيرم علل القالة و ص:

 ".ْشَ ةٍ رِ  ُب لهُ قََ  فُ رُ حْ "ويَ 
اْلُمْرَتِشَي َلَعَن الَّىهُ الرىاِشَي وَ »ال أصز للقالة أن يق ين رشص   قا والهلل 

   «الرىاِئشَ وَ 
، لكن  ين يق ين  وايا من الناو وال ال  ما اهللكم  قاح ل : عنوحما 

 تفويين قاح:
ذا هَ " ََ  يههادِ َان يُ   نْ مى  ه إال مِ يى دِ َو  ."ك م ه له حُ  نْ كُ ه إذا لم تَ ِواليتِ  قب

اأ ين أن القالة ال يق ين  وايا الناو، اال اها اج    شرطني فإحمنا 
 حمس لا ما شرطا االآ لنال 
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أن تكصن اهلوية من شخص يها يه ق ين الصالية، واحو الشرط اُول:  -
 ويقه معه يف أيام الوراآة، من أيام الوراآة و م مساكني ما عنو م 
، يعطة عص ، يعطيه   ال قضال وال شةل، و ص يف كين عيو يعطيه  وية ملالا
كقا، فاآ  ر علل حال ه يف ا  وال فيق ين وال ما يق ين  يق ين، لكن  ار 

صم من اأيام و اح ه  قا رفعد عليه  عصم يف اثك ة و ار ينمثر يف ي
قضية أحو طرفيها  اح ه القل يهويه  وية، جال العيو يريو يهويه 

  وية، ال يق لها، فإهاا:

 أال يكصن لل هول  وصمة عنو القالة. الشرط الثاني: -
 ".الشه دِ  ةِ رَ ضْ حَ إال بِ  مَ كُ حْ ( أال يَ ب  حَ تَ سْ "و)يُ 

ا أ ٌب من أ اب القالة، أال حيكم اال  ضر  الشهص ؛ ح  يشهووا  قا أيضا 
 علل حك ه. 

 ه".ه لنفسِ حكمُ  ذُ فُ نَْ "وال يََ 
ال ينفق قضال القالة لنفسه، واحو رف   عصم علل القالة، قاح القالة شارل 
من عنول آيار  ومل يسو ، تصجه ا، اثك ة، كصلد ملك  ه، مك ب الشيخ 

مثر يف القضية وحيكم وال ال  القالة اش م آيار  حمفسه،  ين يوهلل أن ين
باأقساط، وا عل  احب الشركة أن القالة ما آو  اأقساط، تصجه ا، 

 اثك ة ورف   عصم علل القالة، حصلص ا ملك ب الشيخ حمفسه، ما تنمثر. 
 له".ه تُ هادشَ  َُ بَ ْْ ن ال تَُ مَ "وال لِ 
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لقاحلياا ورف   عصم وكصلد تولوه  ص القل اش م السيار ، وه ب  احب الشركة 
علل مك ب أبص الصلو، الصلو  ص القل اش م وكصلد علل مك ب الصالو، أو 
العكي، الصالو قالة، أو الصلو قالة، أو اليول وزوج ه، ط عاا القالة اليول ما 

 يف زوجة.
 بََْرزٍَة".   عَّ  غيرِ عَ ن ادى "ومَ 

 ني:ا ن اها كاحمد الوعصم علل امرأ  فاملرأ  علل حمصع
امرأ  غي برز : امرأ  تليم بي ها وال تعرف  رل للناو وال شةل، فهقه غي  -

المز  ما  رل  ة وال تطل  من بي ها،  ين مم ا علل اهللضصر ا، 
اثك ة  ال، ال جتم علل اهللضصر، قاح املونف حكم غي المز ،  قه 

مز  فلها ثالثة لغي المز ، المز  الد تمز للناو  رل يعا، أما غي ا
 أحكام قاح:  

 ".رْ ضَ حْ بََْرزٍَة لم تُ    عَّ  غيرِ عَ ن ادى "ومَ  
-قاتوأحما ما حم هد عليها أ ن ما هكر ا يف ال علي-اأقرب واهلل أعلم مل ُكنض،ر، 

، اأقرب واهلل أعلم أ ا مل ُكنض،ر، ملاها  ليي املقوص  أ ا ال أصز أن كضر، لص 
 قوص  ان القالة ال يطالب بإحضار ا. حضرت بكيفها، وااا امل

َِ بالت َِ  تْ رَ مِ "وأُ    ".ي
 تؤمر بال صكيين، يُقاح هلا وكلة شخص، وكلة ىامة. 

 ها".فُ َِّّ حَ ن يُ مَ  ََ سَ رْ أَ  ها يمينه تْ مَ زِ "وإن لَ 
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 ليم ها أني الي ني ال توهلل الصكالة فيها، الي ني ما حيلفها اثامة، ال بو أن حيلفها
لي ني، ه، طيب وج د عليها أني، يرآين القالة هلا من حُيلفها ااملوعل عليه بنفس

 :  $و قا ما يُع ين به ا ن يف اثاكم،  ا ة املريض قاح 

ذا المريضُ   "."َو
ط عاا مفهصم هل  ا ا لص كاحمد برز  ُكضر، و ة الد تمز لقضال حصاحلهها، النصي 

 صكيين من حضاره، ويؤمر بالاللان ممن يأ ق حكم غي المز  يف أحمه ال يُطالب بإ
  ص  قاح: 

ذا المريضُ   "."َو
كقل  املريض، يعا قو ترف   عصم أحياحماا علل شخص فيصكين واحو، أو يرآين 
شخص ا، اثك ة يقصح:  قا فالن مريض، منصم يف املس شفل، أو مشلصح، أو 

ح  ص عنوه غسيين كلل يف كين يصم ما يس طي  احمه يأش وين مثر يف اثك ة، ف اها يق
القالة يقصح: و،كهين، فإها وج د عليه أني؛ يرآين له من حيلفه، وحيوين  قا ح  
ا ن، القالة يقصح حمق ب حمولة المثهر عنوه، أو يأش لل يد وحيلفه القالة 

 يف بي ه.
أن أعين ما تعل ناه عل اا حمافعاا،   قا ما ي علق بورآنا اليصم، وحمسأح اهلل 
  وك، أشهو أال اله اال أحمد، حمس  فرك ولصجهه  الواا، آ  احم  اللهم و 

 وحم صب الي ، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له و   ه أمجعني. 
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َال : يقصح: يف زكا  الفطر  ين أصز ا راجها ق ين العيو بيصمني فقط، و ين ُ رل س
 يصم ال اآ  والعشرين، أم أصز ا راجها يصم واحمية وعشرين من الشهر  

 رل، اهلل أعلم، مل مو آ ق  لنا  قه املسألة م  بعض املشايخ ال أال  ا : 
ما وجوت حمواا وال اا يف  قه املسألة، يعا  ة ق ين العيو بيصم  أو يصمني، أما 
يصم ال اآ  والعشرين  قا والهلل، ق له بيصمني ان كان الشهر تاماا، وان كان حماقواا 

يوهلل  ر قو يكصن كامين، أوفق له بيصم، فهين  ة علل ال    باع  ار أن الشه
 حمقصح: واحمية وعشرين فإن بان الشهر حماقواا ت ينا    ها، اهلل أعلم ال أ رل. 

َال:   حكم اب وال النقر  $مل يقكر املونف س

 اأ ين عنو م أحمه ُيكره واهلل أعلم.ال  ا : 
َال  ( 1:21:13: )س

ل املكلف عل أو بوفة  من  فاته، النقر اليام : الي ني اهلللف باهلل ال  ا 
 حمفسه شيئاا غي واجب  بأ ين الشري.

َال     : س
: ال أ رل لص قاح: ملال واهلل اها مهلل ابا آصف أفعين كقا، ال أ رل اهلل ال  ا 
 أعلم.
َال     : س
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: ال أ رل واهلل،  م قالصا: غي واجب عليه بأ ين الشري،  كقا يف ال  ا 
 ُيوين يف اا اعة، فهين حمقصح اها ملال عريف، لكن لص قاح: هلل علةَّ حمقر أن أ لة 

 عليه كفار  أني ملالا أو كقا  ال أ رل اهلل أعلم.
َال     : س

، : ال جُتيلل فيه الكفار ، حمقر ال مر ال جتيلل فيه الكفار ، بين أب الفعينال  ا 
ه، جتب الكفار  فيه يف  صر فصات ال عيني، يعا ملالا لص عني يصماا ففصته    ام

ة وأن يوصم غيه، وأن يكفر كفار  أني عن فصات ال عيني، ال عن أب أن يقض
 ترك أ ين الع ين.

َال     : س
: ال  نا  ص ليي قووه يف  قه املسألة أ الةا ليي قووه كصحمه و اراا ال  ا 

أو ليي و اراا،  ص قووه أ الة هبقه املسألة ال فريق بني من أ ن  بي ينه، ومن 
  سألة، لكنه هكر  قا القيو ما يف مشكلة، اهلل أعلم.ال أ ن ، فليسد اعا   لل

َال     : س
ر تمر، راج  حمفسه قاح ال أحما كلفد علل حمفسة وبطلد، ال ال  ا  : حم،ق،ر، حم،قن

 أصز له هل ، وال جتيحله كفار  أني، بين أب أن يصيف بنقره.
َال     : س

ق اهللو، غي تنفي: تنفيق اهللوو  واقامة اهللوو  واحو، لكن اهللكم باهللو ال  ا 
يعا ملا تعرض القضية عنو القالة، أن فالن آرل، حكم القالة وقاح: لقو 
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ا،  قا حكم بإقامة اهللو، ملا يأش ااهة ال نفيقية يقطعصن  حك د بقط  يوه حوا
ُ ك،م ممكن حيكم يف اهللوو  علل ما هكر املونف، 

يوه،  قا تنفيق اهللو، فامل
 .ما هكره املونف أحمه حيكم فقط وال ينفق ط عاا يف  الف علل  قا، لكن علل

وباهلل ال صفيق، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني، واهلل و 
 هلل رب العاملني.      
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 الدرس السابا والست ن
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 بسم اهلل الرمحن الرحيم.
له و   ه م علل حم ينا ى و  وعلل  اهلل و هلل رب العاملني، و لَّل اهلل وآلَّ 

 أمجعني، أما بعو:
أن يفقهنا يف الوين، وأن يعل نا ما ينفعنا وأن ينفعنا  فنسأح اهلل 

مبا عل نا، وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا، احمه ول هل  والقا ر عليه،   
 أما بعو:

قن [ يف ار املف ازلنا م   قا الك اب و ص ك اب ]زا  املس قن  يف ا  و
ُ هَّين أمحو بن حن ين 

، ومجعنا به يف -تعا،- الفقه علل مق ب ا مام امل
 جنات النعيم.

وكنا قو و لنا يف  قا الك اب ا، القسم اأ ي و ص: ما ي علق بالقضال 
واانايات، و لنا ا، باب: )طريق اهللكم و ف ه(، من اأبصاب امل علقة 

 .بالقضال، فنس عني باهلل 
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اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، 
و لل اهلل وآلَّم وبارك علل حم ينا ى و وعلل  له وأ  ابه أمجعني، اللهم 

 اغفر لنا ولشيخنا ولل سل ني أمجعني يا رب العاملني.
 : -تعا،– قاح املونف 

َِ اْلُحْكِم وِصَفِته  باُ  طري
َحَضَر إليه َخصماِن قاَل: أَي ُكما اْلُمدىِعي  ف ن َسَكَت حت  يَبدأَ  إذا

ََ بالدىع   َقدىَمه، ف ن َأقََرى له َحَكَم له عَّيه، و  ن أَْنَكَر قاَل إجاَز، فَمن َسَب
ان ل  بََيََِّن ه فَعْحِضْرها إلَُّمدىِعي:  ِمَعها ن ِشْوَت. ف ن َأْحَضَرها سَ إنَ 

ُم ْحُكُم بعَِّْمه، وإن قاَل اْلُمدىِعي: مالي بََيََِّن ه. َأْعَََّمه اوَحَكَم بها، وال يَ  لحَا
عَّ  َخْصِمه عَّ  ِصفِ  ج اِبه، ف ن سعَل إحالَفه َأْحَََّفه،  اليمينَ  أنى له

ََ َقَض  ع ََ مسعلِ  اْلُمدىِعي، وإن َنَك َّيه، وَخَّى  سبيََّه، وال يَُْعَتد  بيميِنه قب
  َقَضْيُت عَّي . ن َحََّْفَت وإالإفيْ ُل: 

 ف ن لم َيْحَِّْ  َقَض  عَّيه، وإن َحَََّ  المنِكُر  م َأْحَضَر اْلُمدىِعي بََيََِّن ً 
.َِّ  َحَكَم بها، ولم َتُكِن اليميُن ُمزيًَّ  لََّح

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
َِ اْلُحْكِم وِصفَ "  -تعا،– يف  قا ال اب ي كلم املونف ِته"  باُ  طري

عن اجرالات القضال، ا جرالات واخلطصات الد ي  عها القالة يف النمثر يف 
 القضية.

  ين اخلوصم إذا َحَضَر إليه َخصماِن"  : "أوح  طص  ما  ة  قاح 
 ه  بين خيارين:علل القالة، أوح شةل ماها يع ين القالة  
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"؛ أن يصجه السؤاح ا، اخلوصم، ي ُكما اْلُمدىِعي قاَل: أَ " الخيار اُول:
ا، امل خا  ني، ويسأهل ا: أيك ا املوعة ، ان قاح أحو ا: أحما املوعة، 

 قوَّمه، و    عصاه. فاهلل و هلل 
سكد، أن ي ف ن َسَكَت حت  يَبدَأ جاَز"  " والخيار الثاني لَّْاضي:

 جاحليتان. صاه، وكال الطريق نييو ين اخلوصم وين مثر  ص ح  ي وأ أحو ا بوع
وعل عليه، ا ن اخلطص  اأو،  -تعا،–   احم قين املونف 

ُ
ا، أحصاح امل

وعة يوَّعة ويُول 
ُ
 عنا الوعصم بأحو الطريقني، أما آك نا ح  حمس   امل
وعة.

ُ
وعة وحمس    عصم امل

ُ
 بوعصاه، أو أحمنا حمقصح: أيك ا امل

وعة، ا ن ااصاب ع
ُ
وعل عليه،  عنا  عصم امل

ُ
َُ المُ نو امل دع  فال يخ

 عَّيه من حالتين:
ََ بالدىع   َقدىَمه، ف ن َأقََرى له َحَكَم له عَّي" الحال  اُول : ه"  فَمن َسَب

وعل عليه، أن يُقر، يأش شخص يقصح: 
ُ
 قه ا ن اهللالة اأو، من أحصاح امل

وعل عليه  م ا،يا فضيلة الشيخ أحما أ َّعة علل زيو بألف لاير، احم قين الكال
ُ
امل

)زيو(، يا زيو ماها عنوك  مباها جتيب عن  قه الوعصم  قاح: حمعم، ما هكره 
وعة يف  عصاه من كصحمه يس  ق ألف لاير  علة، فو يهلٌل، ماها حمقصح  حنكم 

ُ
امل

 عليه بإقراره، و قا  ص املس نو اأوح القل حيكم به القالة.
وعل عل

ُ
يه، أو حيكم بشها   الشهص ، اهاا القالة أما أن حيكم بإقرار امل

وعل عليه عن الي ني، وآ أش  قه اأمصر اللالثة أو الراب : 
ُ
أو حيكم بهنقصح امل

 أن حيكم بمم: 
 .ا قرار 
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 . وعة، ال ينة:  ة شها   الشهص
ُ
 أو بينة امل

  وعة عليه، أن حيلف وال يكصن لل وعة
ُ
أو  لف، قو حيلف،  لف امل

 فه.بينة، في كم لل وعل عليه  ل

  أو ينقين عن الي ني، ويرفض أن حيلف الي ني فُي ك،م حينئق  للُ وعة
وعل عليه.

ُ
 بهنقصح امل

أقر، اهلل و هلل رب العاملني، واها مل يُقر ماها حمع ين  هذه الخط ة اُول : 
ان ل  بََيََِّن ه فَعْحِضْرها إن أَْنَكَر قاَل لَُّمدىِعي: إو قاح: " اهاا ن ِشْوَت"  إنَ 

 ".له عَّيه وإن أقر ُحَكمأحمه يُقر، عرفنا أحمه حُيك،م بإقراره، قاح: " عنوحما اح  اح
وان مل يُقر، ماها يقصح له القالة  يقصح للُ وعل عليه: تقر أم تنكر  
قاح: أحمكر، فإها أحمكر، قاح للُ وعة:  ين ل  بُينة  يعا ال حي ال أن يطلب 

ة يا أيها حمقصح: عنوك بُين، لكن اها مل يقر، ُنه قد يْرمنه ال ُينة اب والا؛ 
وعة  قاح: حمعم عنول بُينة، حمقصح: أحضر  قه ال ُينة ان شئد.

ُ
 امل

"؛ أحمه قو يقصح:  قه ال ينة ك ال  يت وتعب وأحما إن شوتملاها قاح: "
وعل عليه.

ُ
 ىرل من الشهص  أن أحضر م لل  ك ة، فيطلب حينئق  أني امل

عها ان أحضر ال ينة  وَحَكَم بها"   ف ن َأْحَضَرها َسِمَعهاوهلقا قاح: "
 وحكم هبا، و قا  ص اأمر اللان: اهللكم بنالا علل ال ينة.

ة اهاا ليي من املس نوات الد يس نو عليها القال "وال َيْحُكُم بعَِّْمه"  
يف حك ه االآ نا  ا، عل ه، القالة يعلم عل اا يقينياا أن اهللق لييو، ال أصز 

 هر  عل ه ح  تقصم ال ُينة.له أن حيكم لييو  مب
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ُم أنى له عَّ  َخْصِمه  ينَ اليم "وإن قاَل اْلُمدىِعي: مالي بََيََِّن ه، َأْعَََّمه الحَا
وعة ا ن قو يقصح: ليي ل عَّ  ِصفِ  ج اِبه"  

ُ
قاح: ليي عنول بينة، امل

بينة، وقو يقصح: ال أجو ال ُينة، فرل بينه ا، ما  ص  أحمه لص قاح: ليي عنول 
،  ص قاح: ه اآلنُنه ُيكذِّ  بينتينة، لص أتل بعو هل  ب ينة ال تُق ،ين، ملاها  ب

ليي يف بينة، ما أحو حضر اجمللي وما أحو شههو  قا ال ي ، فإها أتل ب ُينة 
 فهص بنفسه ُيكُقهبا فال تُق ،ين.

فإها قاح: ليي عنول بينة، أعل ه القالة يقصح له: ليي عنوك بينة، أحمد 
وعل عليه، حيلف الي ني ل  ا ن ا

ُ
لي ني علل  و  ، تريو الي ني من امل

 أم ال تريو  قاح: أريو.
إن آأح ف"ف ن سعَل إحالَفه َأْحَََّفه، وَخَّى  سبيََّه"   ماها يقصح املونف:

وعة، قاح: حمعم، اجعله حيلف الي ني، فإن حلف الي ني ب،رهئ، و لَّل آ يله، 
ُ
امل

أحمه آيأش  ، ما  ص برئ وااا حمقصح: خُيلَّة آ يله،ه""َأْحَََّفه، وَخَّى  سبيََّ  قاح:
هي  ُن اليمين سيعتي بعد قَّيَ إن شا  اهلل معنا ملاها ال حمقصح ب،رئ  

لي ني، ، مبعىن: أحمه لص حلف اُمسْط  لَّخص م  وليست بيِّن  في حد ذاته
وعة ب ُينة ُتس    قه ال ينة، وآيأش معنا، ومل تكن 

ُ
لي ني ا  أتل بعو هل  امل

 مييلة لل ق.
ََ مسعلِ  اْلُمدىِعي"  " وعلوال يَُْعَتد  بيميِنه قب

ُ
عليه حٌق  الي ني من امل
عَتد فَّهذا ال يُ للُ وعة، ان شال طل ه، وان شال قاح: ال أطلب منه الي ني، 

 .باليمين إال بعد طَّب الُمدعي
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ََ َقَض  عَّيه"   ، القيين للُ وعة عليه: أحلف الي ني، قاح: "وإن َنَك
أحلف أن ليي علي  ألف لاير، قاح: ال أحلف، أحلف واال قضينا علي ، 

  قاح: لن أحلف، ف ينئق  ماها يُع ،ين 
لة: اها مل فيقصح له القان َحََّْفَت وإال َقَضْيُت عَّي "  إ"فيْ ُل:  قاح:

ف ن لم " يعا حك نا لوك، فإها مل حيلف ، كلف الي ني قضينا علي 
ة، عليه وُحكهم، لوه.  َيْحَِّْ  َقَض  عَّيه"  ُقضه

َنً "  وعل  قه املسألة: ل"وإن َحَََّ  المنِكُر  م َأْحَضَر اْلُمدىِعي بََيَِّ
ُ
ص أن امل

 علة، شةل، حلف، فل ا رج  ا، 
عليه حلف الي ني، قاح: واهلل ليي لييو 

ال يد حاوح ي قكر ف قكر أن له شهص اا، فأحضر الشهص  ا، اثك ة، ف ضر 
َحَكَم بها، " ا، تُق ،ين شها  م بعو الي ني أم ال  قاح املونف:الشهص  وشهوو 

  "َِّ الا لل ق حمعم، كصحمه حلف الي ني  قا ليي مييولم َتُكِن اليميُن ُمزيَّ ً لََّح
ُوعة قو كق،هبا ق ين هل .

 وال ُمسقهطاا له، فإها أوش بال ُينة  ُهع،د اال اها كان امل
َه(  )فص

 َحرىرًَة َمعَّ مَ  اْلُمدىَع  به، إال ما ُتَصحُِّحهوال َتِصح  الدعَ   إال مُ 
الَ ِصيىِ  وعبٍد من عبيِده َمْهًرا ونحَ ه، وإن  َد ِنكاٍح أو دىَع  عَ ام ه اًلَ  ْْ

ٍَ لطََّ بدى بيٍا أو غيرِهما فال ِر ُشروِطه، وإن ادىَعت امرأةه ِنكاَح رَُج َْ ِب من ِذ
ٍَْ  أو َمْهٍر أو نحِ هما ُسِمَعتْ   لم َدع اها، ف ن لم َتدىِع ِسَ   النِّكاحِ  نَََف

َر َسَبَبه. ََ َْ، وإن ادىَع  اُرَث َذ َب ْْ  تَُ
ََ عن  ه، وإن وتَُْعَتبََُر عدالُ  اْلبََيََِّنِ  ظاهًرا وباطًنا، وَمن ُجِهََّْت َعدالُته ُسِو

َنَ  به  ََ بها، وإن َجَرَح اْلَخصُم الشه َد َََُِّّ  اْلبََيَِّ أُْنِظَر له و َعََِّم عدالَته َعِم
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َنٍ  َحَكَم عَّيه، وإن   الثه إن طََََّبه، ولَُّمدىِعي ُمالزَمُته ،ف ن لم يَْعِت ببيَِّ
يُتهم، وَيْكِفي فيها َعْدالن  َنِ  طََُِّب من اْلُمدىِعي َتَز ََ حاُل اْلبََيَِّ شهداِن يَ ُجِه

يِ  واْلَ رِح والتعري ِ ،بَعدالِته  َُ في الترجمِ  والتَز َب ْْ الِ  إال ق ُل الرسو  وال يَُ
َ  وإن ادىَع  عَّ  حاضٍر  َعْدلَْيِن، وُيْحَكُم عَّ  الغائِب إذا  َََبَت عَّيه الح
َنٍ  لم ُتْسَما الدىْعَ   وال البََيَِّ  َنُ  بالبَِّد غائٍب عن َمْ َِِّس الحكِم وأت  ببََيَِّ

. 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  

ٍَ يتكَّم فيه عن مسائَ: -تعال – انتَْ المصن    م  إل  فص
 كرير الوعصم. المسعل  اُول :
 عوالة الشهص . المسعل  الثاني :
 اهللكم علل ال احلب. المسعل  الثالث :

َه واستثنا :  المسعل  اُول : تحرير الدع  : فيها أص
َه( وال َتِصح  الدعَ   إال ُمَحرىرًَة َمعَّ م َع  به"  َ  اْلُمدى اُصَ: ")فص

 قا  ص اأ ين: أن الوعصم ال ُتس ،  اال اها كاحمد ىرر ا، ما معىن ىرر   
 رر  أ محررة: معَّ م فسَّر ا املؤلف فقاح: 

ُ
ا ، و قا تفسي، يعا معىن امل

وعل به.
ُ
 معلصمة امل

فلص جال شخص ا، القالة، قاح: يا فضيلة الشيخ أحما أطلب من زيو  
اجرالات الوعصم، حمقصح: يا زيو تُقر أن علي  حق، اشة أم حقاا، اشة يف 

ال  يقصح: ال، ال متشة؛ أن  قه  عصم غي ىرر ، أحمد تطال ه بأل حق  
قاح: حمعم، أحما أقر أن علة، حق، يقصح: حك د علل زيو  أن عليه حقاا، ماها 
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يعطي  أن حك د أن عليه حق   ين أكن تنفيق  قا اهللكم  ال أكن 
 تنفيقه.

 ة كرير الوعصم، وليي معىن كرير الوعصم   إًذا أول خط ة ال بد منها:
ه، أن تك ن الدع   معَّ م  الُمدع  بك اب ها، وااا معىن كرير ا يعا: 

 .يستطيا الْاضي أن يحكم بناً  عَّ  ذل 
ي قاح املونف: توهلل الوعصم غ االستثنا : "إال ما ُتَصحُِّحه م ه اًل" 

،  ُىرر   في ا حمو  ه  ومثَى عَّ  ذل  مثالين:جمهصالا
وآ ق معنا يف )ك اب الص ايا( أن ا حمسان َالَ ِصيىِ "    " المثال اُول:

لص قاح: أو ة لييو  بشةل  من مال، الص ية   ي ة أم ال    ي ة، فهال 
وقاح: يا فضيلة الشيخ أحما أطالب  ؤالل الصرثة بشةل  من ماح مصُرثهم أو ل 

 .ُننا نصحح ال صي  بشي  من مالهوعصم أم ال  ُتس ، ؛ به ل، ُتس ،  ال
الووال(  أيضاا آ ق يف )باب"وعبٍد من عبيِده َمْهًرا ونحَ ه"  ملاٌح   ر: 

ا من ع يول، يوهلل املهر  ا من ع يوه، قاح: مهركه ع وا أحمه لص أمهر املرأ  ع وا
ضيلة فأم ال  يوهلل املهر، فلقل  لص ه  د  قه املرأ  للقالة، وقالد: يا 

الشيخ أحما أطالب  قا الرجين بأحو ع يوه، ُتس ،  الوعصم  قاح: ملاها أحو 
 ع يوه  قالد: مهر، فُ س ،  الوعصم أم ال  ُتس ،  الوعصم.
ا بع و  من ع يوه؛  منه  ُنني اشتريتلكن لص قاح شخٌص: أطالب زيوا

صه:  حن، ما يوهلل، ملاها  أن  قا قاح: ع و من ع يوه مهراا، و عبًدا من عبيده
كاخلُل ، أن قلنا: أن كين ما  هلل مهراا  هلل اخلل  به، لكن لص طالب بقل  
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ا من ع يوه، وأطالب بال سليم، ما رأيكم  ال  ل ي ، قاح: أحما اش يد منه ع وا
 يوهلل هل .

يفي  تحرير الدع  :  -تعال –  م انتَْ المصن   صم والوعإل َ 
لب هكر ا يف  عاوم أشيال ال يُط   لف يف كيفية كرير ا، يف  عصم ُكرَّر بقكر

 أ رم.
َد ِنكاٍح أو باوإن " بدأ أواًل بتحرير دع   النكاح فْال: ْْ يٍا أو دىَع  َع

ِر ُشروِطه"  بدى غيرِهما فال َْ  ا اها ا َّعل عقو حمكا   أو عقو بي   أو غي من ِذ
: يا فضيلة الشيخ أحما أ َّ  ة عمن العقص  فالبو أن يقكر شروطهم، فيقصح ملالا

علل فالحمة باليوجية، فقو تيوج ها  ضصر شا وين وول، وحوين اأاب وق صح 
 و كقا، فيقكر شروط النكا .

ا ب نفيق عقو ال ي  الصاق  بي ننا أو يقصح: يوَّعة ب ي ، فيقصح: أحما أطالب زيوا
 القل حوين علل الن ص ا ش، ويقكر فيه ما ي  قق به شروط ال ي .

"  "وإن ادى  الدع   الثاني : ٍَ ل ا ن امرأ  تو ين علَعت امرأةه ِنكاَح رَُج
الشيخ تقصح: يا فضيلة الشيخ أحما أ َّعة أن فالن تيوجا، ما رأيكم يف  قه 

َل : لها ص رتان:الوعصم ُتس ،  أم ال    قال الم
ٍَْ  أو َمْهٍر أو نحِ هما ُسِمَعْت َدع اها"   الص رة اُول : "لطَََِّب نَََف

ا فضيلة الشيخ ان فالن تيوجا، قالد: أطالب باملهر، جالت املرأ  تقصح: ي
ُتس ،  الوعصم أم ال  ُتس ،  الوعصم، قالد: يا شيخ أطال ه بالنفقة، ُتس ،  

 الوعصم أم ال  ُتس ،  الوعصم.
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  "َْ َب ْْ الد: قأما االحتمال الثاني قال: "ف ن لم َتدىِع ِسَ   النِّكاِح لم تَُ
، ، ماها تريوين منه  حمفقة، مهر  قالد: اليا فضيلة الشيخ ان فالن تيوجا

 فقط أ َّعة عليه بأحمه تيوجا، كضره اثك ة ح  يُقر بأحمه تيوجا، ُتس ، 
 الوعصم  قاح: ال، ال ُتس ،  الوعصم.

عنوحما  عصم ا رث، شخص يوَّعة ارث، ف ا القل يُطل،ب منه ل  رير 
َر َسَبَبه"   الوعصم  ََ شيخ أحما بو أن يقكر، يا فضيلة الال"وإن ادىَع  اُرَث َذ

أطلب حموي  من تركة فالن؛ أحما وارث، بوف   م،ن وارث  البو أن يقصح: 
أحما وارٌث بنالا علل كصن أحو أبناله، أو بنالا علل كصن ملالا ابن ع ه وليي 

 له وارٌث، و كقا.
إل  المبح  الثاني في هذا البا   -تعال –  م انتَْ المصن  

 :الف عن عدال  الشه دوه : الك
الُ  اْلبََيََِّنِ  ظاهًرا "وتَُْعَتبََُر عد ف نيَّ ما القل يُع م يف عوالة الشهص  فقاح: 

العوالة ُتقك،ر يف عو  أبصاب، ال الب يف  قه اأبصاب أحمه يُطل،ب وباطًنا"  
 العوالة المثا ر  وال اطنة.

ال ب رٍح، و  يعني أن هذا الشخ  ال يُعَر ما معىن العوالة المثا ر   
 ٍَ لتْ   أنه معرو ه بمالزم  ا، ما معىن العوالة ال اطنة  معنا ا: يُعَر  بفس

 ، وآيأش هكر العوالة ان شال اهلل يف )باب الشها ات(.والمرو ة
اها اع محما العوالة  ا راا وباطناا، فالقالة اها جاله الشا و، أما أن يعرف 

ون   ، فإن مل يعرف عوال ه ماها يالقالة عوال ه أو ال يعرف القالة عوال ه
 وان عرف عوال ه ماها يكصن 
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ََ عنه"   إحمه القالة ال يعرف عوالة الشا و، ف"وَمن ُجِهََّْت َعدالُته ُسِو
 يسأح عنه ح  يوين ا، عوال ه أو عومها.

َته "وإن َعََِّم عدال اهللالة اللاحمية: أن يكصن القالة يعرف، ف ا اهللكم 
ََ بها"   الة يع ين بعل ه ال يف اهللكم، أن  قا مس  ق هلقا، و نا القَعِم

 وااا يع ين بعل ه يف عوالة الشهص ، و قا البو منه.
لقل  حمقصح: ال تع ين بعل   يف عوالة الشهص ، يأتصن مبيكيني، ماها يون  
 ؤالل امليكني  حمطلب ميكني هلم  ال، البو يف اأ ي أن القالة يعرف أن 

 هم حكم بقل ، فإن ا َّعل أحو الطرفني أن  ؤالل عووح، فإها عرف عوال
 ؤالل ليسصا بعووح، فإحمه يأش يطالب ب ُينة علل جرحهم، وآيأش ا ن اها 

 جرحصا ماها يكصن  
القالة يعرف عوال هم، جال واحو قاح: ال يا شيخ  قه شها   م،ن ليسصا 

اخلوم َ  به"  نَ "وإن َجَرَح اْلَخصُم الشه َد َََُِّّ  اْلبََيَِّ بعووح، قاح املونف: 
يقصح:  ؤالل ليسصا بعووح يا فضيلة الشيخ، حمقصح: أحضر ال ُينة علل جرحهم، 
يقصح: واهلل أحما عنول شهص  يشهوان أ  ا كاحمصا يشربان اخل ر، أو عنول 

 شهص  يشهوان أ  ا فعال كقا وكقا مما ُيسقهط العوالة أو أر  فيه ا.
ه  الثه إن "وأُْنِظَر ل م  قاح املونف:قاح: جال ب ُينة علل اار ، حمن مثر ك

اها قاح: أمهلصن ثالثة أيام أحضر ال ينة علل شها   الشهص ، ُأه،ين طََََّبه"  
 ثالثة أيام.

وعة خياف، يقصح: أكن  قا الرجين يهرب، 
ُ
و الح  قه اللالثة أيام امل

  يهرب.الحمعم، له أن يالزم  و ه لئ"ولَُّمدىِعي ُمالزَمُته"   فهين له مالزم ه 



3457 
 

َنٍ  َحَكمَ مرت اللالث أيام ما أحضر شةل، ما اهللكم    "ف ن لم يَْعِت ببيَِّ
اها مل يأته ب ُينة علل جر   القالة يع  و ما عرفه من حاهلم، وحيكم عَّيه"  
 بقل .

 آأح عنهم ما و ين ا، أل  م، حماو م انتَْ إل  ال هَ بحال البين : 
َنِ  طُ ا يكصن  "ليي عنو القالة علٌم عن حاهلم، ماه ََ حاُل اْلبََيَِّ ََِّب وإن ُجِه

يُتهم"   وعة جال ومعه شا وان، ال يعرفه ا القالة، ال من اْلُمدىِعي َتَز
ُ
امل

وعة احلده مبيكيني يُيكيان  ؤالل الشهص .
ُ
 يعرف عوال ه ا، يقصح: يا أيها امل

فة يف يك كم واحو ييكة  قاح:َيشهداِن بَعدالِته"  "وَيْكِفي فيها َعْدالن 
 هل  شا وان عوالن يشهوان بعوالة الشهص .

حنن قلنا: اار  أو الشها   بعوالة الشهص  كم   م انتَْ إل  استطراد:
يُطل،ب فيها  شا وان، آيأش معنا أحمو ة الشها ات يف ال اب القل بعوه، 
لكن  نا هكر اآ طرا اا بعض اأشيال الد حي ال اليها القالة ملين: حاجة 

م، وحاجة القالة ا، املٌعُرف  القالة ا،  جه
ُ
يكة، وحاجة القالة ا، امل

ُ
امل

َر ذ وحنص هل ، فكم يُق ،ين الشها   يف ملين  قه اأمصر مما حي اجه القالة  
  خمس  أشيا :

َُ في الترجمِ "  "قاح:  اُول: َب ْْ  جال الرجين يوَّعة بل ة  أ رموال يَُ
و جم واحو  املق ب: أحمه ال بوالقالة ال يفهم  قه الل ة، فهين يكفة ُم  

.  من م مجنين
يِ "    تعويين الشهص .الثاني: والتَز

 جر  الشهص .الثال : "واْلَ رِح"  
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 ال عريف بأن ملالا  قه  ة فالحمة و كقا. الرابا: "والتعريِ " 
الة، يعا اها ك ب القالة ا، القالخامس: "والرسال ِ إال ق ُل َعْدلَْيِن"  

 ب القالة ا، القالة فإحمه ُيشههو علل ك ابه شا وين.وآيأش أحمه اها ك 
 :إل  مسعل  الحكم الغيابي -تعال – م انتَْ المصن  

ُوعل عليه ُحك اا غيابياا أم ال   
َّ  قال: الغائب ع ين حُيك،م علل امل

 ن عين:
ال احلب عن ال لو، يعا يف  ارل ال لو مسافة قور، بقكره  الن ع اُول:

َ "   وُيْحَكمُ بقصله: " الغائب ا   نا: اهاا املر عَّ  الغائِب إذا  َََبَت عَّيه الح
،  قا رجين غاحلب، وجال شخص يوَّعة  قا فالن عن البَّد مساف  قصر

وعة  قاح: حمعم، عنول 
ُ
املسافر عليه  ينن قوره ألف لاير، عنوك بُينة يا أيها امل

لشهص ، ا بينة، وأتل بشا وين يشهوان بقل ، حمقصح: حيكم بنالا علل شها  
 اها حضر هاك الرجين فهص علل حه ه اها حضر.

 ال احلب يف ال لو، يعا مصجص  يف ال لو لكن الن ع الثاني من الغائب:
"وإن ادىَع  عَّ  حاضٍر بالبَِّد غائٍب عن غاحلب عن جملي القضال، قاح: 

َنُ "   ا َّعل علل ها اَمْ َِِّس الحكِم وأت  ببََيََِّنٍ  لم ُتْسَما الدىْعَ   وال البََيَِّ
غاحلب عن جملي القضال، يقصح: فالن عليه ألف لاير، مصجص  يف ال لو، لكنه 
غي مصجص  يف جملي اهللكم،  ين حيكم القالة ويس   ال ُينة  ال، ال حيكم 
وعل 

ُ
القالة بقل ، وال يس   ال ينة، ااا يطلب حضصر  قا الشخص امل

: يعا احلب عن ال لو، مس  ال اها كان مس  اا ف ك ه حكم ال اعليه، قالصا: 
  و فة، ما حمس طي  أن حموين اليه،  ارب.



3459 
 

يقصح: ان أ َّعل علل حالر  يف ال لو غاحلب عن جملي إن لم يعِت ببين   
ُوعة ب ينة مل ُتس ،  الوعصم وال ال ينة، طيب اها مل يأته ب ينة  

اهللكم، وأتل امل
 ته ب ينة.من باب أو،، اها جال ب ينة مل حمس   فكيف اها مل يأ

 
َِتاِ  الْاِضي إل  الْاِضي  باُ  

ٍَّ حت  الْذِ ، ال في حدوِد  َِّ ح تاُ  الْاضي إل  الْاضي فيَ   ََُ َب ْْ يَُ
حدِّ الزنا ونح ِ  ان في بهاهلِلَ  ْنِفَذه وإنَ  َُ فيما َحَكَم به ليَُ َب ْْ ٍَّد واحٍد، ، ويَُ

َُ فيما  َََبَت عنَده لَيْحُكَم به إال أن يك َن ب َب ْْ هما مسافُ  َقْصٍر، ينَ وال يَُ
تابُه من ُقضاةِ  َُ إليهَ  َِّ َمن َيِص  وَي  ُز أن َيْكُتَب إل  قاٍض ُمَعيىٍن وإل َ 
َُ إال أن ُيْشِهَد به الْاضي الكاتُب شاهديِن، فَيْرأُ  َب ْْ المسَّميَن، وال يَُ

تاِبي إل  ُفالٍن ابِن فالٍن.  م َيْدفََعُ اعَّيهما  م يَْ ُل:  ه ْشَهَدا أنى هذاَ 
 إليهما.

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
تا  الْاضي إل  الْاضي: -تعال –  م انتَْ المصن    إل  با َ 

تا  الْاضي إل  الْاضي    قا قالة يف املوينة يك ب ا، ما معن َ 
  تنفيق قا فنرجص منقالة يف الرياض، أن فالن بن فالن قو حك د عليه بك

اهللكم، عنوحما قو حيكم القالة ويك ب ا، قاض    ر ليُنفق، وقو ال حيكم 
وااا يُل هد، ملالا يقصح: حضر عنول الشهص  فالن وفالن وفالن، وشهووا 

 بكقا وكقا، فيآين للقالة ا  ر ليع م  قه ال ينة وحيكم هبا.
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 ين بك اب القالة ىين الع هكر املونف أول مسعل  في هذا البا : 
ا، القالة،  ين ك اب القالة مق صح يف كين الوعاوم ويف كين القضايا أم 

 يف تفويين  قاح يف تفويين، ما  ص 
 : ما يُق ،ين فيه ك اب القالة.الْسم اُول

 ما ال يُق ين.الْسم الثاني: 
َِتاِ  الْاِضي إل  الْاِضي: َ قال: "باُ   َُ  أما ما يَُْب َب ْْ تاُ  الْاضي يَُ  َ

ٍَّ حت  الْذِ "  إل َِّ ح : يعا من حقصل   الْاضي فيَ  يف كين حق 
َه لآلدميا  ميني، ح  الققف  لَّب يف حو ال  ُن حد الْذ  ح

ُ
ققف ، امل

 حق ا  مة.
حدِّ الزنا ونح ِ  الْسم الثاني: ما ال يُْبَ فيه: ه"  "ال في حدوِد اهلِلَ 
فلص  ،ا عَّ  المسامح وحدود اهلل مبناه، ُن مبناها عَّ  الدر  واُسْاط

جال قالة وك ب يا فضيلة الشيخ فالن الفالن قو حضر عنول الشهص  
وشهووا علل فالن باليحما، وحك د عليه باهللو فنم،ُفق، يُق ،ين هل  أم ال  ال 

 يُق ،ين؛ أن م ىن اهللوو  علل الورل وا آقاط.
ر له ن عين:  م انتَْ  تا  الْاضي إل  الْاضي، فَذ  إل  أن اعَ 

ان في بٍَّد واحٍد"  "الن ع اُول:  ْنِفَذه وإنَ  َُ فيما َحَكَم به ليَُ َب ْْ هاا اويَُ
عنوحما النصي اأوح: ك اب القالة ا، القالة: ك اب قالة حكم يف القضية 

 ا، قاض  من قضا  ال نفيق ليُنُفق اهللكم.
أن يك ب القالة ما ث د عنوه ويرآله ا، قاض  لي كم  الن ع الثاني:

 ث د عنول أن فالن شهو بكقا وكقا، اتفضين واحكم بقل . به،  ص
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و ص ك ابة قالة اهللكم ا، قالة ال نفيق ف اهبا واآ ،  أما الْسم اُول:
َُ فيما َحَكمَ "ح  لص كاحمصا يف بلو واحو يُق ،ين، وهلقا قاح:  َب ْْ ْنِفَذه  ويَُ به ليَُ

ان في بٍَّد واحٍد"   ن حك نا فالح  لص كان يف بلو واحو، يك ب له وإنَ 
 عليه بكقا حمُفق، يُق ،ين ولص كان يف بلو  واحو، ال حمش ط ا  الف ال لوان.

َُ فيما  َََبَت عفإحمه أليق وهلقا قاح:  أما الن ع الثاني: َب ْْ نَده لَيْحُكَم "وال يَُ
جمللي، اها جال الشهص  عنو الشيخ يف ابه إال أن يك َن بيَنهما مساف ُ َقْصٍر"  

م حمرآلها للشيخ فالن، يا شيخ فالن احكم، يقصح: ال، قاح: ك  نا شها تك
ما  ام يف ال لو حمفسه ا   أحمد شها   الشهص  وال يُق ،ين ك اب القالة ا، 

مشْ  لالقالة في ا ث د عنوه لي كم به اال اها كاحما يف بلوين و لفني؛ 
 .قطا المساف 

 القالة ،يعا ك اب القالة ألف ا م انتَْ إل  َمن الذي ُيكَتب إليه  
َر لها ذ بال، كيف  ي ة الك ابة   ين يليم أن يكصن ا، قالة معني أم ال  

 ص رتين:
ا، فضيلة  يقصح:وَي  ُز أن َيْكُتَب إل  قاٍض ُمَعيىٍن"  " الص رة اُول :

 الشيخ القالة فالن الفالن، القالة مب ك ة املوينة املنصر .
َُ إ الص رة الثاني : َِّ َمن َيِص تابُه من ُقضاِة المسَّ"وإل َ  أن ميَن"  ليهَ 

يقصح: ا، كين م،ن يوين اليه  قا الك اب من قضا  املسل ني، فهقا  صر  
 و قه  صر .

تا  الْاضي إل  الْاضي:   م انتَْ إل  شروطَ 
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َُ إال أن ُيْشِهَد به الْاضي الكاتُب شاهديِن يحضرهما فقاح: َب ْْ ؛ ""وال يَُ
، ال يكفة فقط أن يرآين له الك اب،  قا شرط ك اب القالة ا، القالة

 بين البو أن ُيشههو علل الك اب شا وينن.
ْرأُ "شاهديِن يحضرهما فيَ  قاح املونف:َي  صف  شهادة الشاهدْين  

تاِبي إل ا" م يَْ ُل:  يقرأ عليه ا الك اب،عَّيهما"   ُفالٍن  ْشَهَدا أنى هذاَ 
عني، أو فالن ان كان القالة ما، فالن بن ابِن فالٍن،  م َيْدفََُعه إليهما"  

"؛ ليهما" م يدفعه إا، م،ن يوين اليه من قضا  املسل ني ان كان غي معني، 
اها  فعه اليه ا يأ قون  قا الك اب ويق  صن للقالة اللان، ويقصلصن: حمشهو 

 أن  قا ك اب القالة فالن الي .
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ِْْسَم ِ   باُ  ال
َ إال  نِْسُم إال بَضَرٍر أو َردِّ ِعَ ضٍ اُمالِك َ التي ال تَ  ِقسم ُ  ال َت  زُ 

الد وِر الصغاِر والحمىاِف والطاح ِن الصغيريِن واُرِض  اِ ،َ  برضاِ  الش َر
ِبناٍ  أو بِْوٍر في بعِضها، فهذه الِْسم ُ   في التي ال تََتَََعدىُل بعجزاٍ  وال ِقيمٍ َ 

َرَر وال َردى ِعَ ٍض ها، وأمىا ما ال ضَ ُحْكِم البيِا، وال ُيْ بََُر َمن اْمتَََنَا من ِقْسَمتِ 
يِن ال اسعِ   َا َْْريَِ  والُبستاِن والداِر الكبيرِة واُرِض والَد ال في ِقسمِتهَ 
اُدهاِن واُلباِن، ونحِ ها ،إذا طََََّب  َِ والم زوِن من ِجْنٍس واحٍدَ  واْلَمكي

بََْياه، وَي  ُز  ازه الالشريُ  ِقسمَتها ُأْجِبَر اآلَخُر عَّيها، وهذه الِْسمُ  إفر 
ََِم  َْاِسٍم يََْنِصُب نه، أو َيسعل َن الحا اِ  أن يَتْاَسُم ا بعنفِسهم، وب لَّش َر
تَََرع ا لزَِمت الِْسمُ ،  نْصَبه، وُأْجَرتُه عَّ  َقْدِر اُمالِك، ف ذا اقََْتَسم ا أو اقَْ

تَََرع ا جاَز. ي  اقَْ  َو
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

وباب القس ة من اأبصاب الد إل  با  الْسم :   م انتَْ المصن  
حُي ال اليها حاجةا ك ي ، و ة من اأبصاب الد حُي ال اليها يف ال يصي، ويف 
الشركات، ويف ال كات، الفراحلض، ويف الص ايا، ويف ح  اهله ،ات، ويف الولهلل 

هل ، فهص من اأبصاب امله ة، ان كان يف   ر الفقه لكنه مهم  أيضاا، وغي
ا، بين ح  يف ااها ، ك اب ااها  قس ة ال ني ة حي ال ا، باب القس ة،  جوا
و ص باٌب مهم جواا، وان كان بعض الناو ال ين  ه اليه؛ أحمه جال يف   ر 

أن تقسم   اأبصاب، بوون  قا ال اب ال تس طي  أن تقسم ال كة، وال تس طي
 ال ني ة، فهص باب مهم.
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 الْسم  ن عان:
 .قس ة ال الة 

 .قس ة ا ج ار 

 نبدأ أواًل بْسم  التراضي: ما ضابطها 
ِْْسَمِ : ال َت  زُ  ٍر أو رَدِّ اُمالِك التي ال تَنِْسُم إال بَضرَ  ِقسم ُ  "باُ  ال

َّهم"    َ اِ  ة   قا  ص القسم اأوح: و ة قسِعَ ٍض، إال برضاِ  الش َر
قاح: لابطها  ة اأمصر الد ال أكن قس ها اال  وما ضابطها:ال الة، 

 بأحو أمرين:
 وجص  لرر علل أحو الشركني. اُمر اُول:
 أن حُي ال فيها ا، ر  عهص،ض. اُمر الثاني:
عنوحما آيار  اش  ا اثنني من طالب ااامعة ا آالمية، كين  مثال ذل :

  ر ، واش وا آيار  مبلالا عشرين ألف لاير،واحو منهم  ف  حموف قي ة السيا
كين واحو  ف  عشر   الف، أ   د السيار  مملصكة بينهم ملكاا ُمشاعاا، يف 
يصم من اأيام قالصا: واهلل حنن ال يعه نا الصل ، حمريو أن حمقسم السيار  بينه ا، 
ماها حمفعين  حمقس ها حموفني   ين ممكن  قا  ال أكن قس  ها اال بضرر، ولص 

 نا ا حموفني أ  هلل يف لرر،  قا ال ُأك،ن أن تُقس،م اال بضرر.قس 
ممكن يف أشيال ال أكن أن تُقس،م اال بر  عهصض علل الشركال، علل آ يين 
امللاح: حمقصح: لص كان اثنان اش كا يف شقة،  قه الشقة مكصحمة من ثالث غرف 

 ومط خ و الة، وهلا مو لني، يريوون يقس ص ا، كيف حمقس ها  
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طيد املط خ لييو فيه لرر علل ع رو، وان أعطي ه لع رو فيه لرر ان أع
علل زيو، فال حمس طي  أن مم م علل القس ة، لكن ممكن يقصلصن: حم قاآم 
، أحما أرلل هبقا لكن مقابين أن تر  علةَّ عهصلاا فرل  لكن تعطيا فرل ملالا

 السعر بني  قه اهللوة و قه اهللوة.
ا القس ة ال تُقس،م اال برلا الشركال، اه فهقه من قس ة ال الة، ملين  قه

ترالصا علل القس ة قس ناه، واها مل ي الصا علل القس ة ماها حمون   آيأش 
 .  أحمه ال ُأم، م،ن ام ن ، اها مل ُأم،

 ؤالل القين اش وا السيار ، اثنني اش وا آيار ، أ يد  راآة يف ااامعة، 
السيار ، قاح: ال أحما   ق ا، ال أكن وبقيد السيار ، قاح: أحما أريو   ق 

حمقس ها، ماها حمون   ما يف ترالة، كين واحو ُمور علل رأيه، حمقصح: يُلي،م 
م،ن ام ن  من بيعها بال ي ، تُ اي وحمأ ق الفلصو، بيعد خب سة عشر ألف، ل  
آ عة  الف ومخس احلة، و اح   آ عة  الف ومخس احلة، أحمه البو من 

 هل .
:   قسم  التراضي، مثَى عَّيها بخمس  أمثَّ  تْريًبا م انتَْ إل  أمثَّ

 قال: 
ملين  قه الشقة، ثالث غرف، خبالف الوار َالد وِر الصغاِر"  " اُول:

 ، الك ي ، احمسان عنوه ملالا أرض ك ي ، ألف م ، حمس طي  حمقس ها أرلنين
مخس احلة م  ومخس احلة م  وكين واحو يأ ق أرض، لكن ملين  قه الوور 

أو اأرض الو ي ، يعا ملالا اأرض اها كاحمد مخسني م  ممكن  الو ار
واحو يس فيو منها وي ا عليها، وال أ رل يعطصه توريهلل أم ال، لكن لص 
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أ   د اأرض علل النوف من هل  أكن ما ُأكن أن يع ين عليها ح   
  كش    ي.

القل   صحمهاهلل ام كقل ، اهلل ام   ي، اهلل ام تعرف الثاني: "والحمىاِف" 
 كان يُ  س،ين فيه، مكان يكصن فيه مال  اف  ُمسخن ي  سين الناو فيه.

 .قيو ا بالو يين خبالف الك يالثال : "والطاح ِن الصغيريِن"  
ِبناٍ  أو بِْوٍر في   َ الرابا: "واُرِض التي ال تََتَََعدىُل بعجزاٍ  وال ِقيمٍ 

لقس ة أرض الك ي  تق ين ا قا الرجين عنوه أرض ك ي ، اأ ين أن ابعِضها"  
أم ال  اأ ين أ ا تق ين القس ة، لكن املشكلة أن  قه اأرض فيها  قه ااهة 
فيها غرفة أو  قه ااهة فيها بئر و قه ااهة ما فيها بئر، فإها أر حما أن حمقسم 

 يو هلل ال ئر من حوة أحو ا، فال أكن أن ُممه ا  ر علل القس ة.
جيال  ييت حمقصح: واهلل ل  النوف ولفالن فال أكن أن ت عوح باأ

النوف، وال أن حمقصح: حمقس ها  سب القي ة، فيكصن يف كال االح  الني 
 لرٌر علل أحو الشركال.

 قا النصي اأوح و ص: قس ة ال الة، اها متد وتراليا علل القس ة، 
وقاح: أحما رالة،  ق أحمد اايل القل فيه بئر، وأحما مصافق ورالة، أو  ق 

د غرف ني و الة وأحما   ق غرفة ومط خ، أحما رالة بقل ، آصال  ف  فرل أحم
 فما تكيي  هذه الْسم  أو مل يوف  فرل، 

ل ي    وما القل ي تب علل حكم افهذه الِْسم ُ في ُحْكِم البيِا"  قاح: "
كين ما هكرحماه من أحكام ال ي ، يل د فيها  يار شرط، يل د فيها  يار 
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حكام ال ي ، أيضاا من أحكام ال ي  امله ة ما هكره عيب، ا، غي هل  من أ
 يف املسألة الد بعو ا و ة حكم  قا النصي.

ن البيا ال يك ن ُملاها ال ُأم،  "وال ُيْ بََُر َمن اْمتَََنَا من ِقْسَمِتها"  قاح: 
، يقصح: أقس ها علل  قا الن ص، قاح: أحما غي رالة، تُ اي إال عن تراضٍ 
 نه ا، ال ُأم، علل القس ة علل وجه  مل يرله.ويُقس،م الل ن بي

  م انتَْ إل  الن ع الثاني: وه  قسم  اُجبار: 
ا ليي مما ضابطها  قال: "وأمىا ما ال َضَرَر وال َردى ِعَ ٍض في ِقسمِته"  

فيه لرٌر عنو القس ة، وليي فيه ر  عصض، اثنني ه  صا وكين واحو  ف  عشر  
يه و ا  صا ويقصح أحمد  ق الكرتصن فيه كم كيلص  ف لاير واش وا كرتصن متر،

عشرين كيلص، أحمد  ق عشر  كيلص، وأحمد تأ ق عشر  كيلص،  ين فيه لرر  
ليي فيه لرر،  ين حن ال أن حموف  فرل أو ر  عصض أحو ا  ال حن ال ا، 

 هل ، فهنا اها طلب أحو الشركال القس ة ُأم، ا  ر علل القس ة.
 بسبع  أمثَّ :مثَى لها المصن  

َْْريَِ "   ال  قرية ك ي ."َ 
  بس ان ك ي أكن أن يُقس،م.والُبستاِن"  "

 الوار الك ي  خبالف الو ي . "والداِر الكبيرِة"  
 املقوص  الصاآعة."واُرِض"  

يِن ال اسعِ "   َا  كقل ."والَد
  " َِ املكيين ملين ال  ر، رجين عنوه أرض ملالا ك ي ، آد  الف "واْلَمكي

م ، حمقصح: تُقس،م علل قس ني، أحمد  ق  قا القسم، وأحمد  ق  قا القسم، 
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لكن ملالا قو يكصن أرض واجه ها علل اخلط الواحلرل، و هر ا علل شاري 
فرعة، فإها قس نا ما أكن حمقسم حمقصح: واهلل فالن أحمد تأ ق اايل الش ال 

قق لل وجه  حيالصاق  علل اخلط الواحلرل، وأحمد  ق الوا لة، وااا يُقس،م ع
 العوح.
اُدهاِن واُلباِن، ونحِ ها"   والم زونِ " ن املصزون ممن ِجْنٍس واحٍدَ 

ف لعدجني  واحو، أما لص كان شةل  ليط ف ا أكن ا ج ار علل القس ة 
 .تحْيَ العدل

س ة  قا اهللكم ق"إذا طََََّب الشريُ  ِقسمَتها ُأْجِبَر اآلَخُر عَّيها"  
ق ين القس ة قس ة اج ار، ملين املكيين واملصزون واأرض ا ج ار، الشةل القل ي

"إذا طََََّب الشريُ  ِقسمَتها ُأْجِبَر اآلَخُر عَّيها"   الك ي ، ما حك ه  قاح:
اها طلب قاح: واهلل أريو أن أقسم الكرتصن، حمقصح: ُأم، ا  ر علل هل ، 

 ليي له أن أ ن .
رازه وهذه الِْسمُ  إف"قاح:  ما تكيي  هذه الْسم   هَ هي بيا أف ال 

يعا ملا أعطينا  قا عشر  كيلص، وأعطينا  قا عشر  كيلص، ليي  قا ال بََْياه"  
 بيعاا، اأوح: بي  القل  ص قس ة ال الة، كأحمه  قا باي حو ه من النوف.
ملالا اف لنا: قس نا شقة فيها ثالث غرف و الة ومط خ، فقلنا: فالن 

فة غرفة ومط خ، حمقصح: أحمه باي حو ه من ال ر أ ق غرف ني و الة، وفالن أ ق 
واملط خ مقابين أن يأ ق حوة شريكه من ال رف ني والوالة، أما  نا ال،  ص 

 افراٌز وتأميٌي هللق كين واحو منها؛ أ ا م ساوية متاماا.
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اِ  أن يَتْاَسُم ا بعنفِسهم"   م، أما أن  قه طريقة ال قاآ"وَي  ُز لَّش َر
ق ح: واهلل حمقسم حمأش مبييان وأحمد  ق عشر  كيلص وأحما   ي قا صا بأحمفسهم، قا

 عشر  كيلص.
َْاِسٍم يََْنِصُب نه"   وهلم: ص القل من أحمفسهم، يقصلصن: اتفقنا أن فالحماا  "وب

 يقس ها بيننا، ال بأو بقل .
ََِم نْصَبه"   اللاليت: يقصلصا:  أو يرفعصا عنو القالة  عصم،"أو َيسعل َن الحا

نُي لنا قا اا يقسم بيننا  قه اأرض أو  قا ال  ر أو غي يا فضيلة الشيخ ع
 هل .

َّ  "وُأْجَرتُه ع اها طل صا قا اا، و قا القاآم أ ق أجر ، علل م،ن أجرته 
و قه قاعو : أل شةل خلومة أمالك فإحمه يكصن علل قور َقْدِر اُمالِك"  

 اأمالك، ملين ما هكرحما يف باب )أحكام ااصار(.
 ال ملالا موعو يف الع ار ، أو الع ار  اح اجد  ياحمة، فع لصا لص اح مثال:

 هلا  ياحمة، كيف حمصزي   سب اأمالك و كقا.
لص كان  قا ال  ر ملالا عشرين ألف كيلص من ال  ر، فالن  مثال آخر:

أل  مخسة  الف كيلص، وفالن أل  مخسة عشر ألف كيلص، حمقصح: أجر  
 الثة أرباي.القاآم  قا يوف  رب  و قا يوف  ث

 المسعل  الخامس  في البا : لزوف الْسم : 
تَََرع ا لزَِمت الِْسمُ "" تَََرع ا جا ،ف ذا اقََْتَسم ا أو اقَْ ي  اقَْ علل  َز" "َو

ماها تكصن القرعة  ا ن ملا قس صا ال  ر، أ  هلل عنوحما  قا الكرتصن و قا 
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قا، كين واحو الكرتصن، و ا  صا وقالصا: أحما أريو  قا، وقاح: ال أحما أريو  
 يعاحمو يف اللان.

قسم اأرض واآعة علل قس ني، كال وجنصيب، قاح: أحما أريو الش اح، 
قاح: أحما القل أريو الش اح، أو شرقة وغريب، كين واحو منهم يريو القسم 
الشرقة، كيف حمقسم  حمقصح: يق عصن، حمع ين قرعة ف ،ن  رجد عليه القرعة 

 أ ق اايل امل نازي عليه.
ي  اقَْتَََرع ا جاَز"  ين القرعة  كيف تُع ،  الصن علل الوفة الد ي  "َو

 عليها، ال يليم  فة معينة.
 والبََيََِّناتِ   باُ  الدىعاوَ 

َرْك،  اْلُمدىِعي َمن إذا َسَكَت تُِرَك، والمدىَع  عَّيه َمن إذا َسَكَت لم يَُتَْ
ًنا بيِد ا َتداوال َتِصح  الدىْع   واُنكاُر إال ِمن جائِز التىَصر ِ ، وإذ َعَيا َعيَْ

  َ  أحِدهما َفِهَي له مَا َيميِنه، إال أن تك َن له بََيََِّن ه فال َيْحَُِّ ، وإن أقاَفَ 
. َِ َنُ  الداخ َنً  أنها له ُقِضَي لَّخارِ  ببََيََِّنِته ولُِغَيْت بََيَِّ  واحٍد بََيَِّ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 إل  با  الدعاو  والبينات: -تعال –  م انتَْ المصن  

وعل  -تعا،– وهكر املونف 
ُ
وعة من امل

ُ
شروط الوعصم، وكيف ُاُيي امل

.  عليه،   الكالم علل تعارض ال ين نين
 أول مسعل : تمييز الُمدعي من الُمدع  عَّيه:
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نرتب عَّيه بعد ذل  َمن الذي  ُنناو ة من أ م مساحلين القضال، ملاها  
لُمدع  فما ضابر المُدعي وا، ُتطََّب منه البين ، وَمن الذي تَّزمه اليمين

 عَّيه 
احو و اْلُمدىِعي َمن إذا َسَكَت ُتِرَك"  : والبََيََِّناتِ   باُ  الدىعاوَ قاح: "

جالي قاح: يا شيخ  قا الرجين أطال ه بعشرين ألف لاير، اش م ما أغراض 
الل ن، قاح: تُقر، قاح: ال أقر، قاح: عنوك بينة، قاح: حمعم، عنول  ومل يوف 

بينة، أحضر ال ينة و ش، وه ب ومل يرج ، يُرآ،ين عليه الشرطة للق ض عليه 
واحضاره ا، جملي القضال  ال، اها آكد تُرهك،  ص حٌق له و ص مل يُطالب 

 به.
َرْك"   أما الُمدع  عَّيه: "والمدىَع  عَّيه َمن إذا َسَكَت لم وعل ايَُتَْ

ُ
مل

عليه اها آكد مل ُي ،ك، قاح: فالن أطال ه بعشر   الف لاير، ورف  عليه  عصم 
يف اثك ة، وقاح: يا شيخ عنول شا و يشهو ل أحضره االسة القا مة، 
قاح: االسة القا مة ما جال، االسة الد بعو ا،  ين يُرآين اليه القالة م،ن 

 يه غيابياا علل تفويين  بني الفقهال.حُيضره  حمعم، وقو حُيك،م عل
 م انتَْ إل  شروط المتداعيين، َمن ه  الذي يحَ له أن يرفا دع   

 في المحكم  
لص جال ولو   ي، يق ب للشيخ يقصح: أحما أطالب بكقا،  ين يُق ،ين 

 الوعصم منن الو ي 
اهاا "   ِ وال َتِصح  الدىْع   واُنكاُر إال ِمن جائِز التىَصر  قاح املونف: "

ال توهلل الوعصم وال ا حمكار، يعا ال أن يكصن ُموعياا وال أن يكصن ُمعوما 
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كلَّفإال ِمن جائِز التىَصر ِ "  عليه منكراا "
ُ
اهللر  م،ن  ص جاحلي ال ورف  امل

 الرشيو.
  م انتَْ بعد ذل  إل  تعارض البينات: 

ًنا بيِد أحِدهما َفهِ قاح املونف: " تواعيا ميِنه"  َي له مَا يَ وإذا َتداَعَيا َعيَْ
عيناا، زيو يقصح:  قه العني ل، آيار  مصجص   عنو ع رو يس خومها، ويق ب 
مشاوير فيها ومعه مف احها،  ة عنو ع رو، فهال زيو وقاح: يا فضيلة الشيخ 

 السيار  الد م  ع رو آيارش أطال ه هبا، ف ا اهللكم  نا 
م،ن م،ن القل ُتطل،ب منه الي ني، و  َفِهَي له مَا َيميِنه" قاح املونف: "

القل ُتطل،ب منه ال ينة  القل يف يوه السيار  ُتطل،ب منه الي ني، حيلف الي ني 
أن السيار  آيارته  ص وليسد آيار  زيو، وال يُطل،ب منه بينة علل املهل ، أما 

وعة حمقصح له: احلده ب ينة.
ُ
 زيو امل

ل لف، اها كان عنوه بينة ال حاجة ل  "إال أن تك َن له بََيََِّن ه فال َيْحَُِّ "
قاح: آيارش، يقصح: أحلف، قاح: ما أحلف لكن أش بشهص  يشهوون أ ا 

 آيارش، يكفة أم ال  يكفة.
 ،ب أن رجلني كليه ا أحضرا بينة عنو القالة،  قا أتل بشا وين أن 
 نالسيار  آيارته، وهاك أتل بشا وين أن السيار  آيارته، تعارلد ال ينات، م، 

 القل تُقوَّم بين ه  
َنتِ قاح املونف:  َنً  أنها له ُقِضَي لَّخارِ  ببََيَِّ َ  واحٍد بََيَِّ ه "وإن أقاَفَ 

  " َِ ، الخار : ه  الُمدعيم،ن اخلارل وم،ن الوا ين  ولُِغَيْت بََيََِّنُ  الداخ
وعة، وع رو عنوه آيار   والداخَ الذي بيده العين،

ُ
فا ن زيو  ص امل
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يعص  هبا وآط ال لو، والسيار  بيوه، فا َّعل زيو مليكة يس خومها يق ب و 
السيار  وأتل ب ينة، وأجاب ع رٌو بأن السيار  ملٌ  له  ص، قاح: ليسد مل  

 زيو، ملكة، وأحضر شا وين علل هل ، ماها حمفعين 
تعارلد ال ينات، م،ن القل تُقوَّم بين ه  املق ب: أحمه تُقوَّم بينة اخلارل 

 لَّسببين:العني، القل ليسد يف يوه 
وعة، فوح  السبب اُول:

ُ
أن اأحا ييت  لد علل أن ال ينة علل م،ن امل

 علل أن بين ه أقصم وُمقوَّمة.
أن  قه ال ينة كأن فيها حمقيٌن عن اأ ين، اأ ين: أن  السبب الثاني:

الناو يشهوون ما  ام  قه السيار  يف يوه فهة آيارته، لكن  قا القل أتل 
  يشهوون باالحم قاح عن اأ ين، وأولئ  شهص  ي قصن بالشهص  عنوه شهص 

 علل اأ ين، فُيقوَّم الناقين عن اأ ين،  قا ما ي علق هبقا ال اب.
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 َتاُ  الشىهاداتِ 
َِفايٍ ، وإن لم يُ َجْد إال َمْن  َِّ اهلِل فََْرُض  َُ الشىهاداِت في غيِر ح َتَحم 

ِعَي إليه اُؤها فََْرُض عيٍن عَّ  َمن َتَحمىََّها َمت  دُ َيْكِفي تَََعيىَن عَّيه، وَأد
، وال َِ ذا في التىَحم   وَقَدَر بال َضَرٍر في َبَدنِه أو ِعْرِضه أو ماِله أو َأْهَِّه، َو
َِتمانُها، وال أن َيشهَد إال بما يََْعََُّمه برؤيٍ ، أو َسماٍع، أو استفاَضٍ     َ َيِح

ُر ِعَُّْمه بدونِ  ٍَ وِنكاٍح، ووَ فيما يََتَََعذى َنَسٍب وم ٍت وِمٍَّْ  ُمْطََّ  َ ْقٍ  ها
ِر ُشروِطه،  َْ ونحِ ها، وَمن َشِهَد بِنكاٍح أو غيرِه من الُعْ ِد فال بُدى ِمن ِذ
ف ن َشِهَد بَرضاٍع أو َسرَِقٍ  أو ُشْرٍ  أو َقْذٍ  ف نه َيِصُفه، وَيِصُ  الزنا 

ِر الزماِن والمكاِن واْلَمْزِنيِّ بها، ويَ  َْ وُيْختََََُّ  به  ْذَُُر ما يَُْعَتبََُر لَُّحْكمِ بِذ
.َِّ  في الُك

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
تا  الشهادات فبدأ بعول مسعل :  -تعال   م انتَْ المصن   إل َ 

 حكم الشهادة:
ل    يف حقص الشها   عنوحما شها   يف حق اهلل، وشهاما حكم الشهادة  

 الع ا ، وكين منه ا يكصن فيه ك ين وفيه أ ال.
فهة م احٌة وليسد واج ةا وال  :-أما الشهادة في حْ ق اهلل تعال 

مس   ةا، ال ك الا وال أ الا، فلص قاح ل  واحو: تعاح يف رجين يشرب اخل ر، 
يين، حمشهو  رجين -والعياه باهلل–تعاح حمشهو عليه ح  يُقام عليه اهللو، أو 

 عليه، فهين ُيس  ،ب ل  أن تق ب وتشهو  ك رالا ال ُيس  ،ب، يُ ا .
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واها شهوت ورأيد، فهين أب علي  أن ُتول هبقه الشها    قامة اهللو 
عليه  ال،  ين ُيس  ب  أيضاا ال يس  ب، ااا يُ ا ،  قه الشها   يف حقصل 

 .اهلل 
ال   رين  وما فعنوحما ك رين وأ ال، ما حكم  وأما في حْ ق اآلدميين:

 حكم اأ ال 
َُ الشىهاداِت في غيرِ  َتاُ  الشىهاداِت:قاح يف ال   رين: " َِّ اهلِل  َتَحم  ح

َِفايٍ "   َِفاي ٍ أما يف حق اهلل فقلنا: أحمه م ا ، "فََْرُض  ؛ والفرض "فََْرُض 
ها قام به ال عض اإذا قاف به َمن يكفي سْر عن الباقيين، الكفاية ما تعريفه  

ن يكفة  أل اأفضين  م،ن يكفة، وهلقا لص أن رجالا اح ال م،ن يشهو أم م، 
له علل م ايعة  فاآ هاب له واحو، يكفة أم ال  ال، حمريو اثنان ح  تقصم 

 ال ينة بشا وين.
يكفة،  ان مل يصجو اال م،ن"وإن لم يُ َجْد إال َمْن َيْكِفي تَََعيىَن عَّيه"   

ر، ما يه ا، ملالا يف بلو من بلوان الكفاما يصجو يف ال لو اال اثنني، وجب عل
يف اال ثالثة مسل ني، واحو منهم ت اي ، واثنني يريو م للشها  ، ف ينئق  

 ي عنيَّ عليه ا،  قا الكالم يف ال   رين.
 "وَأداُؤها فََْرُض عيٍن عَّ  َمن َتَحمىََّها َمت  ُدِعَي إليهأما يف اأ ال قاح: 

ذا في التىحَ  وَقَدَر بال َضَرٍر في َبَدنِه "  أو ِعْرِضه أو ماِله أو َأْهَِّه، َو َِ م 
 بثال   شروط:أ ال الشها   فرض عنٌي 

أن يكصن الشخص القل طُلهب، منه اأ ال مم،ن ك لها، أما  الشرط اُول:
 غي م فال عالقة هلم باأ ال، كيف يؤ ل م،ن مل ي   ين 
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وعل، ن ي ا ر اها مل يُ أن يُوعل ا، هل ، فال أب عليه أ الشرط الثاني:
يعا واحو ه ب يرف   عصم يف اثك ة، يطالب مب،ن  وأحمد قو شهوت هل  
ال ي ، لكنه ما طلب من  اهللضصر،  قا حٌق له ان مل يطلب فال أب علي  

 اهللضصر، وال ا  الل بالشها  .
 القور ، فإها كند عاجياا عن هل  فال أب علي . الشرط الثال :
احم فال الضرر عليه يف بوحمه أو عرله أو ماله أو أ له، فإن  الشرط الرابا:

و عليه لرر اها أ ، هبقه الشها   ممكن يكصن عليه لرر، آصال يف بوحمه  ُوجه
 أو يف عرله أو ماله أو يف أ له، فإحمه ال أب عليه ا  الل هبقه الشها  .

َِ قاح: " ذا في التىَحم   ل"؛ ال أب ك ين شها   م  وجص  لرر علَو
   ين.

ُ
 امل

َ   "وال يَ    ة الشها   فقاح: م انتَْ إل  المسعل  الثاني  وهي:  ِح
 ك ا قلنا. ُنها فرض عينه عَّ  َمن تحمَّها َِتمانُها"  

"؛  قا شرٌط من شروط   ة الشها  ، ال "وال أن َيشهَد إال بما يََْعََُّمه
ة أمصر  ثالث أصز لإلحمسان أن يشهو اال مبا يعلم، كيف العلم بالشها   أحو

 إال بما يََْعََُّمه": أما برؤية أو    أو اآ فالة، قاح: "
 واحد: "برؤيٍ ".

 ا نين: "أو َسماٍع".
  ال  : "أو استفاَضٍ ".
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أما الرؤية فيقصح: رأيد فالحماا، أشهو أحما رأيُد زيواا أر  ع رواا، أو يق ين 
ا يُ  ه، طُلق امرأتع رواا أو حنص هل ، الس اي: يقصح: أشهو أحما  عد زيوا

ا ابناا لع رو    .االآ فالة يقصح: أشهو أحمه قو اآ فاض عنو الناو أن زيوا
ُر ِعَُّْمه فيما يََ فاالآ فالة م  تُق ،ين  قيو ا املؤلف بقيو، قاح: " تَََعذى

القل ي عقر عل ه بوون االآ فالة، لص قيين ل : أشه،و أن زيو ابن بدوِنها"  
أحم  رأي ه خيرل من بطن أمه أم ال  ال، لع رو، أحمد تشهو علل ماها  علل 

ا قو اآ فاض عنو الناو احم سابه لع رو، وأحمه ابنه.  وااا تشهو أن زيوا
َل  عَّ  ما يثُبت باالستفاض  بست  أمثَّ :  مثَى الم

ا ابناا لع رو ."ََنَسٍب"   قاح: اُول:  يشهو أن زيوا
ه  أشهو أحم ين فالن مات  تشهو أحمه مات  قاح: واهللالثاني: "وم ٍت"  

لكن و مات،  ين رأي ه يف املس شفل وروحه  رل  قاح: ال واهلل ما رأي ه، 
 مس فيض عنو الناو وأحما حضرت العيال، وكين أ ين ال لو ي  وثصن مبصته.

"  الِمَّ  ن عان: ٍَ   الثال : "وِمٍَّْ  ُمْطََّ
شخص يشهو يقصح: ال يد الفالن  قا أشهو أحمه مهل  لييو، له  اُول:
نة و ص آاكن فيه، وكين الناو يعرفصن أن  قا، أين حمق ب  قاح: ثالثني آ

بيد ع رو، اها جئد تلف من عنو بيد ع رو، ومشهصر عنو الناو، فيقصح: 
 أحما أشهو أحمه ملكه، كيف عرفد  قاح: باالآ فالة،  قا مل  مطلق.

ا بس ب، فيقصح: أشهو أن  قا ال يد مل   الثاني: أن يكصن املهل  مقيوا
ش اه من فالن، أو قو جاله  ه ،ةا من فالن، أو قو جاله مياث، أو لييو  قو ا

حنص هل ، فهقا ال يكفة فيه االآ فالة، بين يقصح: ال، بي ، يقصح: أشهو 
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أحمه مهل  اش اه من زيو،  ين حضرت ال ي   يقصح: ال مل أحضر،  ين  عد 
ا يقصح: بع    ال، فال يوهلل الشها   باالآ فالة.  زيوا

كقل  الشها   بعقو حمكا ، الرجين أ َّعل أن  قه كاٍح"  الخامس: "ونِ 
ا، ال أعرفه، عنوك بينة  قاح: العامل كله يعرفصن أن  قه  زوج ه، قالد: أبوا
زوجد، تعاح أحضر شهص ، فأتل الشهص  قالصا: واهلل حمشهو أن  قه املرأ  قو 

 اآ فاض بني الناو، كين الناو يس ص ا زوجة فالن.
كقل  الشها   بالصقف، ع ار  ملالا نحِ ها"  السادس: "وَوْقٍ  و 

مصجص   يف ال لو،  قه الع ار  قو اآ فاض عنو الناو أ ا وقٌف، فيشهو 
شخص يقصح: أشهو أن  قه الع ار  وقف، بنالا علل ماها   ين  عد الصاقف 
ي لفظ بقصله: وقف ها  قاح: ال، كيف عرفد أ ا وقف  قاح: باآ فالة هل  

و كلهم يقصلصن: اها جالت  ع ار  الصقف اه ب أني، بني الناو، النا
مس فيض عنو الناو، ال يعرفصن اال أ ا وقف،  ين توهلل الشها   

 باالآ فالة  حمعم، توهلل الشها   علل وقفي ها باالآ فالة وحنص هل .
ِر ُشروِطه"   َْ نوما ع"وَمن َشِهَد بِنكاٍح أو غيرِه من الُعْ ِد فال بُدى ِمن ِذ

ان بالشها   ال يكفة أن يقصح: واهلل أحما أشهو أن زيواا تيول يشهو ا حمس
ع ر ا، )ع ر  من ال ابعيات(، فإها شهو بقل  يكفة  حمقصح: ال، البو أن 
ا تيول فالحمةا  ضصر شا وينن وب يويىل ول، فالبو من هكر شروط  يشهو أن زيوا

 و َّهلل.يُ العقو ل



3479 
 

 ين ، احمة قو أرلعد فالحما قاح: أشهو أن فال"ف ن َشِهَد بَرضاٍع"   الثاني:
مطلق الرلاي يفيو ال  رمي  ال، اهاا البو أن يقكر  فة الرلاي، يقصح: أشهو 

 أن فالحمةا قو أرلعد فالحماا مخي رلعات.
كقل  اها أرا  أن يشهو يف آرقة، ال تل د  قه الشها   اال "أو َسرَِقٍ "  

ا كاحمد ب، وأ اها هكر ما ي علق بالسرقة من شروط، فيشهو أحمه آرل من حموا
رز، و كقا.   حمواباا، وأ ا من حه

يشهو علل شخص بأحمه شرب اخل ر، فيوف يقصح: شرب "أو ُشْرٍ "  
اخل ر يف الشراب الفالن و كقا، والقالة يوون  قه اأمصر؛ أن الع ين 

ُتسهَّين كين  قه يف  فاتر الض ط، وُتقك،ر يف ل ط القضية، فهين  أن علل
ين ا فالن أن فالحماا قو تيول فالحمةا  ال يكفة، بيكفة الشيخ يقصح: تشهو ي

 البو أن يقكر أحمه تيول فالحمة  ضر  الشهص  و كقا.
كقل  اها شهو بالققف، قاح: أشهو أن فالحماا "أو َقْذٍ  ف نه َيِصُفه"  

قو ققف فالحماا، يكفة  قا وحمقيم اهللو  ال، ماها قاح له  أكن ققفه و ص 
شهو اليحما وحنصه، فالبو أن يوف ويقصح: أغي الققف، ب يقوو آ َّه بسبٍّ 

  أحمه قاح له كقا وكقا.
ر المصن    ال   أم ر البد فيها في الشهادة  الشهادة بالزنا، َذ

 في الزنا:
ِر الزماِن"   َْ  البو أن يوفه بقكر اليمان.اُول: "وَيِصُ  الزنا بِذ

 الثاني: "والمكاِن".
 الثال : "واْلَمْزِنيِّ بها".
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ر ُنه سبَ معنا في با  حد الزنا أنه ل  شهد هذه اُم ر   لماذا نَذ
َ ُيَحد أف ال  ال ُيَحد َ واحد بزنًا مختَّ  ه ه شهووا ، كيف حمعرف أحمأربع َ 

عليه بيحماا واحو اال اها هكروا  قه اأمصر، والبو أيضاا أن ُيورُ  بقكر حقيقة 
 اليحما.

ُر ما يَُْعَتبََُر لَُّحْكِم"   ا ته كين أن الشا و يقكر يف شه قه القاعو  "وَيْذَُ
ما يُع م، لل كم، يعا اأو اف الد تؤثر يف اهللكم، اأو اف الد تؤثر يف 

 العقو   ةا أو بطالحماا، و كقا.
  "َِّ ن ا ن لص رفعد الوعصم تطالب تقصح: فال"وُيْختََََُّ  به في الُك

بالنفقة،  بتيوجا، ُتس ،  الوعصم أم ال  فقط اليوجية ال ُتس ، ، لكن تطال
تعاح، يا فالن تطال   بالنفقة، قاح: مل أتيوجها وال أعرفها، قالد: عنول 
شهص ، فأحضرت الشهص ، قاح: تشهوون أحمه تيول  قالصا: حمعم حمشهو أحمه 
تيول، يكفة  قا  أكن تيوجها زوال فاآو بوون ول، أكن تيوجها بوون 

كقا؛ صل  وشا وين و شهص ، حمقصح: ال، البو أن يشهو الشهص  بأن تيوجها ب
َ ر في الحكم ، لص كان زوال فاآو  ين آنليمه با حمفال ُن هذا مما ي

 عليها  ال، و كقا.
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َه(  )فص
َُ َشهادةُ الصِّبي َب ْْ َُ َشهادتُه ِستى ه: )البَّ ُغ( فال تَُ َب ْْ اِن، الثاني ُشروُط َمن تَُ

َُ َشهادُة َم ن ٍن وال َمعت ٍه، َب ْْ َُ( فال تَُ َُ ِممىنْ  )العْ َب ْْ َُ َأحيانًا في وتَُ  ُيْخَن
َُْخَرِس ول  ُفِهَمْت إشارتُ  َُ َشهادةُ ا َب ْْ ه حاِل إفاقِته، الثالُ  )الكالُف( فال تَُ

إال إذا َأدىاها بَخطِّه، الرابُا )اُسالُف( ،الخامُس )اْلِحْفُظ(، السادُس 
الفرائِض بُسَنِنها  ه  َأدا ُ )الَعدالُ ( ويَُْعَتبََُر لها شيواِن: الصالُح في الديِن: و 

بيرًة وال يُْدِمَن عَّ  صغيرٍة، فال  الراتبِ ، واجتناُ  اْلُمَحرىِف بعن ال يعتَيَ 
َُّه ويََُزيَِّ  َُ ما ُيَ مِّ ، الثاني: استعماُل الُمُرو ِة، وه  ِفْع ٍَ َُ شهادةُ فاس َب ْْ ُنه، تَُ

ََ فبََََّغَ  واجتناُ  ما يَُدنُِّسه وَيِشيُنه، ومت  زَاَلت اْلَم اِناُ  َْ  الصبي  وَع
َُ، قُِبََّْت َشهادتُهم.  الم ن ُن وَأْسَََّم الكافُر وتاَ  الفاس

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
َه("  هذا الفصَ في الكالف عن شروط الشهادة:  ")فص

 ما شروط الشهادة  قال ست :
َُ َشهادتُه ِستى ه"  ُشروُط َمن تَُ قاح: " َب من شروط شيال بعض اأآ ق معنا ْْ

الشها  ، يف الفوين القل ق له، منها: أن يقكر ما يُع م، يف اهللكم، ومنها 
أيضاا: أن يشهو مبا عله ،ه، لكن  قه الشروط امل علقة بالشا و، يف شروط 

، أن يكصن عله  الة، يف ف ه برؤية  أو  اي  أو اآ ت علق باملشهص  عليه ملالا
 شروط ت علق بوي ة ا  الل بالشها  : أن يقكر يف الشها   ما يؤثر يف اهللكم.

 ست  شروط: نا ا ن الشروط امل علقة بالشا و، 
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َُ َشهادُة الصِّبياِن"  " اُول: َب ْْ  في ا بينهم، مطلقاا، ح )البَّ ُغ( فال تَُ
 يان، تع م لويعا لص حولد جراحة ومشاكين بني الو يان ال تُق ،ين شها   ا

 قرينة، ال تع م بينة. 
َُ َشهادُة َم ن ٍن وال َمعت ٍه"    َب ْْ َُ( فال تَُ  تُق ،ين شها   الالثاني: ")العْ

َُ أَ جمنصن، وال مع صه، اللاليت: تُق ،ين، م،ن  ص  " َُ ِممىْن ُيْخَن َب ْْ حيانًا في وتَُ
يق أحياحماا، فنقصح: ويف القل خُين،ق أحياحماا: يعا القل ُأ،ن أحياحمااحاِل إفاقِته"  

 .اها أ ، بالشها   يف حاح افاق ه قُ هل،د
الحمثصا: البو أن يكصن قو ك لها أيضاا حاح افاق ه، لص قاح: واهلل أحما وقد 
اانصن رأيد فالن يفعين كقا، ال يُق ،ين ح  لص أ ال ا، اهاا شرط العقين مع ٌم 

 يف ال   رين واأ ال مجيعاا.
 ن واملع صه  املع صه حموف، قلنا فيها أبيات،ما الفرل بني اجملنص 

 ما فرل مع صه  عن اجملنصن= اه جال هكر هان يف امل صن
 يكصن ها ا  الح= يف عقله واللان هو زواح فأوحٌ 

المعت ه مختَ العَْ، عنده شي ه من اُدراك لكنه  اأوح: مع صه،
 مختَ، والم ن ن زائَ العَْ.

رط الكالم: يعا أن يكصن م كل اا، شالشرط الثال  من شروط الشاهد: 
 ليي أ رو، فعنوحما فيه أ ين واآ لنال:

َُْخَرِس ول  ُفِهَمْت  َُ َشهادُة ا َب ْْ اُصَ: "الثالُ  )الكالُف( فال تَُ
 اأ ين: أن اأ رو ال تُق ،ين شها ته ولص ُفهه ،د اشارته.إشارتُه"  

 فُ ق ،ين.االستثنا : "إال إذا َأدىاها بَخطِّه"  
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ُن الشهادة ُح   ُيحَكم بها عَّ  ال تُق ،ين شها   اأ رو   ملاها
كقا،   ، يعا يشي يقصح: فالن فعينالخص ف، واُشارة ال تفيد إفادة قطعي 

ال حمورل ما يقووه، قو يكصن كالم حي  ين عو  أشيال، أما اها ك  ها خبطه 
 فهقه وال ة يف الواللة علل املطلصب.

 يف فال تُق ،ين شها   الكافر، االُسالُف("  الرابا من الشروط: "الرابُا )ا

 ڇ ڍ ڍ ڌ)مسألة واحو  ويف ا ية الد ور ت يف آصر  املاحلو ، 

(   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 ا،   ره.، [521]المائدة:
عني: الحفظ يوبنالا علل هل  اها قلنا: الخامس: "الخامُس )اْلِحْفُظ("  

، عروف  احل ا يرم شةل وينسل، ال تُق ،ين من شخص كلي اخلطأ، مالضبر
في كة القوة علل وجه  غي ما حوث، م فين أو كلي السهص وال لط فال 

 يُق ،ين قصله وال تُق ،ين شها ته.
 ،است ا  أح اله في دينه ومرو تهو ة: السادس: "السادُس )الَعدالُ ("  

 شيوان:يع م هلا  وهلقا قاح:
 رول .الوين وامل"ويَُْعَتبََُر لها شيواِن"   قاح:

 و ص أيضاا أمران: فعيٌن وترك.اُول: "الصالُح في الديِن"  
الفعَ أمران: "وه  َأداُ  الفرائِض بُسَنِنها الراتبِ "  الفعَ أمران: 

 الفرائض وسننه الراتب .
 والترك أيًضا أمران: 
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بيرًة".  اُول: "واجتناُ  المحارف بعن ال يعتَيَ 
ر فالشخص املعروف باملواو  وا  راالثاني: "وال يُْدِمَن عَّ  صغيرٍة"  

علل الو احلر  قا ليي بعوح، والشخص القل ُعرهف بإتيان الك ي  ومل ي ب 
 منها فهقا أيضاا ليي بعوح.

 قه العوالة ال اطنة، اها جال ملالا شا و من الشهص ،  قا من حييت 
اأ ين، جال واحو من الشهص  ُشههو عليه بكقا، قاح: أحما  قا الرجين ليي 

وح، وعنول م،ن يشهو عليه بأن  قا الرجين مس ومي ل ك الرواتب، ال يولة بع
 الرواتب وال يولة وتر، فال تُق ،ين شها ته.

البو من العوالة ال اطنة، ال يكفة العوالة المثا ر ، حمقصح: ال يُعر،ف  ر ، 
 ين  قا يكفة  ال يكفة، بعض العل ال قاح: اها غلب الفسق يف بعض 

 ا   أحسن الفاآقني، ملاها  قالصا: ح  ال تضي  اهللقصل.اأزمنة فنق ين شه
"  بنالا علل هل  قاح:  ٍَ َُ شهادُة فاس َب ْْ قه الفسق حمصعان:  "فال تَُ

 املساحلين كلها حمصعان:
العوالة أمران:  ين ومرول ، والوين أمران: بالفعين وال ك، والفعين أمران: 

ال تُق ،ين ار علل الو احلر، فالفراحلض وآننها، وال ك أمران: الك احلر وعوم ا  ر 
 الفسق، شها   فاآق، والفسق حمصعان: فسٌق اع قا ل، وفسٌق ع لة

 االع قا ل: كالرفض وحنص هل .
  و ة أمران أيضاا، ما  ا  "الثاني: استعماُل الُمُرو ِة"    املرول :
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َُّه ويََُزيَُِّنه"   َُ ما ُيَ مِّ  اأشيال  قا الشخص حيافظ عللاُول: "وه  ِفْع
الد جت له وتيينه، وجتعين  ع ه بني الناو أن  قا الرجين يعا رجين  احب 

 مرول ، و احب مكان وحنص هل .
ه نب ما ولص مل يكن ُىرم، ليالثاني: "واجتناُ  ما يَُدنُِّسه وَيِشيُنه"  

يوحمسه ويشينه، يعا شخص يأش ويولة يف اهللرم  ال  اا عة، رجين ملالا 
مسهو أو  ك صر يف ااامعة، ويأش يولة يف اهللرم  له مكاحمة ط يب أو امام

ب نطلصن كد الرك ة، ومالبي الناو تل سها وقد الس احة أو شةل من  قا 
الق يين، آ  عصرته أم ال  آ  عصرته، جال يولة الوال  اا عة بني الناو، 

 .حمقصح:  قا آاقط املرول ، ولكن  قا كين شةل  س ه
ني رول  الصقار يف ال س ان، ف رول  الشيخ بهلقا يقصح بعضهم: ليي من امل

أ  ابه و ا  ه وأ ين بي ه وأقاربه وزمالله ليسد يُطلب فيها ما يُطلب من 
ا حمسان أمام الناو، فكين  قه مرجعها ا، العرف، وقو ت  ي من زمان  ا، 
زمان، ف ا هكره الفقهال، لص رجع م لل طصالت يقكرون م،ن تسقط مرولته ملين  

وكقا، ويقكرون أمللة،  قه ا ن بعضها كاحمد يف زما م أمر  كقا وكقا
 .ُيس  ق،ر وُيس هه،ن أ   د يف زماحمنا أمر ط يعة

: اأكين يف الطريق، اأكين يف الطريق ا ن أ  هلل عا ل،  يعا مما هكروه ملالا
تق ب مطعم وتأكين، بالعكي ممكن من متام املرول ، أن تق ب بأوال ك يف 

واحو ماشة يف اهللرم وماآ  آاحمووتش شاورما أو فالفين، املطعم، لكن ملالا 
و ص رجين ى م، ماشة يف اهللرم ويأكين، قو يكصن يف بعض السياقات اأكين 

 أمام الناو غي الحلق، ويف بعض السياقات، ف رج  هل  ا، العرف.
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َل  مثى اها زالد املصاحم ، رجعنا ا، اأ ين، ومت  زَاَلت اْلَم اِنُا"  " َ الم
 بعربع  أمثَّ : عَّيه

"  " اُول: لشها   الو  ال تُق ،ين شها ته، فإها بلغ فأ م افبَََََّغ الصبي 
 بعو بلصغه، يُق ،ين.

ََ الم ن ُن"   َْ  اها عقين اجملنصن وأ م الشها   قُ هل،د، لكن الالثاني: "وَع
يُق ين من اانصن أن ي   ين حاح جنصحمه خبالف الو ، القل يُق ،ين منه ال   ين 

  امل يي. ص الو 
أآلم الكافر، ويوهلل ك له، لكن أ اله يكصن الثال : "وَأْسَََّم الكافُر"  

 بعو اآالمه.
  "َُ  اها تاب الفاآق قُم ،لد شها ته ح  لص ك ينالرابا: "وتاَ  الفاس

 حاح فسقه.
 "قُِبََّْت َشهادتُهم". وهلقا قاح:
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 باُ  َم انِا الشهادِة وعدِد الشه دِ 
َُ شَ  َب ْْ هادُة َعُم َدِي النَسِب بعِضهم لبعٍض، وال َشهادُة َأَحِد ال تَُ

َُ عَّيهم، وال َمن َيُ ر  إل  نفِسه نََْفًعا أو َيْدَفاُ  َب ْْ  عنها الزوجيِن لصاحِبه، وتَُ
ََ عَّيه َمن َشِهَد عَّ  َمن َقَذَفه أو َقَطَا الطري ، َضَررًا، وال َعُدوٍّ عَّ  َعُدوِّهَ 

 أو َغمىه فَََرُحه فه  َعُدو ه.وَمن َسرىه ُمساَ َة شخٍ  
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

إل  باٍ  يتعََّ بالشهادات فيه م انا  -تعال –  م انتَْ المصن  
 الشهادة:

 ناك أشخاص عووح، وكققد فيهم اآلن يبدأ في م انا الشهادة: 
شروط م،ن تق ين شها ته، لكن ال حمق ين شها  م لصجص  الشروط السابقة من 
 مخسة مصاحم . -تعا،– ماحم ، هكر املونف 

 ما هي هذه الخمس  م انا 
 :صاحم ، مخسة مأوالا مصاحم  الشها  "باُ  َم انِا الشهادةِ وعدِد الشه ِد:"  

َُ َشهادُة َعُم َدِي النَسِب بعِضهم لبعٍض"   َب ْْ  ح:ملاحم  اأو ااُول: "ال تَُ
وجص  قرابة  من جهة اأ صح أو الفروي، فال تق ،ين شها   ا بال لءبنال، وال 

 اأبنال لآلبال وان علص، ا بال وان علص، واأبنال وان حميلصا.
، فال حم  اليوجنياكقل  مالثاني: "وال َشهادُة َأَحِد الزوجيِن لصاحِبه"  

 تُق ،ين شها   اليوجة ليوجها، وال اليول ليوج ه.
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َُ عَّيهم"   اح:  ق َب ْْ لرجين  ؤالل تُق ،ين شها  م عليهم، يعا لص أن ا"وتَُ
شهو علل زوج ه، تُق ،ين الشها  ، اال اها فيه عواو ، أو شهو أٌب علل ابنه، 

 تُق ،ين الشها  .
ما رأيكم لص شهو أٌب البن  علل ابن    ر  تُق ،ين أم ال  عنوه أوال  اثنني 

  قاح: عنول شا و أيب، وجال اأب قاح: م نازعني يف اثك ة، عنوك شا و
حمعم، أشهو البا فالن، تُق ،ين أم ال  ال تُق ،ين، ملاها  أن معىن قصله: ال تُق ،ين 
شها   أحو م لآل ر وتُق ين عليهم، معنا ا: أن شها    قا الشخص البنه 

 .غي مق صلة، وقصهلم: "عليهم" يعا ملله ملين اأجن ، ليي أفضين
القل شهو عليه مل،ا حمقصح: تُق ،ين الشها   عليه، يعا  قا  يعا  قا االبن

االبن ملله ملين اأجن ، فإها شهو البنه علل أجن  تُق ،ين  ال، كقل  لص شهو 
 البنه علل ابن    ر ال تُق ،ين، أحمنا جعلنا  قا االبن ما  ص ابنه، لن تُق ،ين.

ا، حمفسه  م،ن أرا"  الثال  من الم انا: "وال َمن َيُ ر  إل  نفِسه نََْفعً 
ا مباحلة ألف لاير، قاح: أعطيه يسو   حمفعاا بالشها  ،  قا الرجين ملالا يطالب زيوا
ماحلة ألف، قاح: ال أآ طي  أن أآو ك أن ل  ين علل فالن ماحلة ألف ومل 
ُيسو ن، ولكن لءآف ما عنول شهص ، فهال وشهو معه ح  حُيك،م له 

وف  أحمه أر ا، حمفسه هبقه الشها   حمفعاا أو يباملاحلة ألف ويأ ق ا، فإها ث د 
  هبا عن حمفسه لرراا ال يُق ،ين. 

اقلة قالصا: من  صر  ف  الضرر: شها   العالرابا: "أو َيْدَفُا عنها َضَررًا"  
 ر  شهص  ق ين اخلطأ، عنوحما ق ين  طأ، شهو به شا وان، جال واحو من 
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صن كيف  قاح: أحما رأي هم يشربالعاقلة قاح: ال،  ؤالل الشهص  ليسصا بعووح،  
 اخل ر،  قه شها ٌ  يوف  هبا عن حمفسه الضرر، فال تُق ،ين.

 ال تُق ،ين شها   العوو علل عووه، م،نالخامس: "وال َعُدوٍّ عَّ  َعُدوِّه"  
ِهَد عَّ  "ََمن شَ   ص العوو  ملَّين له مبلاح   هكر الضابط، قاح يف امللاح:

أو " ال املققوف وشهو علل القاهف،شخص ققف شخواا، جَمن َقَذَفه"  
ََ عَّيه"    فشهو عليه بقل ، فإن  قه عواوٌ   ا ر .َقَطَا الطري

املققوف شهو علل القاهف، أو الشخص "وَمن َسرىه ُمساَ َة شخٍ "  
القل ُقطه  عليه الطريق شهو علل قاط  الطريق بأشيال، فهقه ال تُق ين 

 شها  م.
اَ َة ""وَمن َسرىه ُمس  كل  ني، قاح:هكر لابط يف ما الضابر في ذل  

ره   قا شخص اها وق  لييو موي ة ف،  شخٍ  أو َغمىه فَََرُحه فه  َعُدو ه" 
واآ  شر وأرآين للناو يف ااروبات ويف اجمل صعات، أبشركم فالن اكرل بي ه، 

 فهقا عوو، ال تُق ،ين شها ته عليه.
 

 
 
 
 
 
 



3490 
 

َه(  )فص
َُ في الزنا واُقراِر  َب ْْ هيمً  به إال أربع ه، وَيْكِفي عَّ  َمن أت  بَ وال يَُ

َُ في بَْيىِ  اْلُحدوِد والِْصاِص وما ليس بُعْ بٍ  وال ماٍل وال  َب ْْ رَُجالِن، ويَُ
ِنكاٍح وطالٍق ورَْجَعٍ  وُخٍَّْا  َصُد به الماُل وَيطىَُِّا عَّيه الرجاُل غالًباَ  ْْ يَُ

َُ فيه رجالن َب ْْ َُ في الوَنَسٍب وَوالٍ  وإيصاٍ  إليه يَُ َب ْْ َصُد ، ويَُ ْْ ماِل وما يَُ
َه  َه وامرأتان أو رج َِ والِخياِر فيه ونحِ ه رجالن أو رج ََُج البيِا وا بهَ 
عي ِ  النساِ  تحَت  وَيميُن اْلُمدىِعي، وما ال َيطىَُِّا عَّيه الرجاُل غالًباَ 

الستهالِل ونحِ ه االثياِ  والَبَكارَِة والثَ ُي بَِ  واْلَحْيِض والِ الدِة، والرىضاِع و 
ٍَ وامرأتي المرأِة، وَمن أََت  بَرُج َُ فيهَ  َُ فيه َشهادُة امرأٍة َعْدٍل، والرج َب ْْ ِن تَُ

، وإن أََت   ََْ َد لم يََْثُبْت به قَََ ده وال ماله أو شاهٍد ويميٍن فيما يُ ِجُب ال
َْْطِا، وإن أَت  بذل  في ُخٍَّْا  ََ  َت له بَ بذل  في َسرَِقٍ   َََبَت الماُل دوَن ال

 اْلِعَ ُض، وتََْثُبُت الَبين نُ  ِبُمَ رىِد َدع اُه.
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 قا الفوين يف عو  الشهص ، املشهص  به خي لف، يف شةل حن ال فيه أربعة 
ا، شها   رجلني،  هشهص ، يف شةل حن ال فيه ثالثة شهص ، يف شةل حن ال في

وعة، 
ُ
يف شةل ليي بالزم رجلني، ممكن رجين وامرأتني، وممكن رجين وأني امل

ويف شةل حمق ين فيه شها   شا و واحو، ما  ص أشو شةل  أشو شةل اليحما، 
 ال يُق ،ين فيه اال أربعة.
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َُ في الزنا"  : "قاح  َب ْْ َه( وال يَُ ة، وا قرار ال يُق ،ين يف اليحما اال أربع)فص
يعا يقصح: أشهو أن فالحماا قو أقر علل حمفسه باليحما، ال يُق ،ين اال بشها    به

 أربعة.
، البو يعا أربعة رجاح، لص ثالثة وامرأتني  ال يُق ،ين"واُقراِر به إال أربع ه"  

 من أربعة.
زاٍن"."َوَحد  ل طيٍ   ين اليحما ملين اللصاط أم ال   ملله؛ أحمه آ ق معنا قاح:  َ 

ذل  أف يختَّ   هَ إتيان الب قاح: اتيان ال هي ة ليي كقل ، هيم َ 
لان، و قا  ص القسم ال"وَيْكِفي عَّ  َمن أت  َبهيمً  رَُجالِن"  وهلقا قاح: 

ر عدة أم ر:القل ُيش ط فيه شها   رجلني، ما  ص    َذ
 م،ن أتل هبي ةا.اُمر اُول: 

َُ في بَْيىِ  اْلُحدوِد"   الثاني: َب ْْ يف اهللوو  البو  ا، الشها  اهللوو  أيضا "ويَُ
 فيها من شها   رجلني، وال مو ين فيها لشها   النسال.

ين ما يل د القواص، ال يُق ،ين فيه شها   النسال، بالثال : "والِْصاِص"  
 البو من رجلني.

َصُد به الماُل وَيطىَُِّا عَّيه " الرابا: ْْ وما ليس بُعْ بٍ  وال ماٍل وال يَُ
بعقصبة وال ماح، العقصبة: احم هينا منها، هكرحما ا أما  ما لييالرجاُل غالًبا"  

قواص أو حوو  أو زحما، هكرحماه، ي قل املاح: املاح آيأش أحمه خُيفَّف فيه ليي 
 .ملين  قا

َصُد به الماُل"  " ْْ  يف شةل ليي مباح، أحما مل أشهو مباح لكا أشهووال يَُ
َيطىَُِّا عَّيه و  لاليت: "أن فالحماا اآ أجر ال يد، فهقا يقوو به املاح، الشرط ال
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اح ازاا مما ال يطل  عليه الرجاح،  قا يُق ،ين فيه شها   رجين الرجاُل غالًبا"  
 واحو، وامرأ  واحو .

 مثَى المصن  بعمثَّ  منها:
  النكا  كم شا و فيه  رجالن، والطالل  رجالن،"َِنكاٍح وطالٍق"  

 ه شا و رجين وامرأتنيكقل  الرجعة، لص جال رجين عنو"ورَْجَعٍ "  الثال : 
 يشهوون أحمه راج  امرأته، ال يُق ،ين هل .

 كقل  الشها   علل اخلل .وُخٍَّْا"  " الرابا:
 الشها   علل أن حمسب فالن.الخامس: "وَنَسٍب"  
 الصالل: يعا أن فالن له علل فالن والل، أع قه.السادس: "وَوالٍ "  

ي  الص ية  قا و ةر علل تصز يعا أن فالحماا وإيصاٍ  إليه رجالن"  " السابا:
 الفالحمية، فهقا البو فيه من شها   رجلني.

القسم اأوح القل حن ال فيه أربعة، اللان: ما حن ال فيه ا، شها   رجلني، 
 ناك قسم ما هكره املونف: و ص ما حي ال ا، شها   ثالثة شهص ، ما  ص  

، شخص ساردع   اُعصار بعد اليمسألة واحو  عنو اهللنابلة و ة: 
معروف بال ىن   ا َّعل أحمه ُمعسر، أحمد معروف بأمصال ، قاح: واهلل اح قد 

 فلصآة كلها، حمقصح: البو من شها   ثالثة شهص .
شها   املرأ  ال تُق ،ين يف اهللوو ، ور ت أحا ييت فيها مقاح لكن عليها 

 الع ين.
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َصُد به"  " ْْ َُ في الماِل وما يَُ َب ْْ ملالية، ما القل م اا ن حمأش ا، الوعاو ويَُ
يُق ،ين فيها، آيقكر املؤلف أمللة   يقكر حك ها، أمللة الوعاوم املالية، املاح 

ر أمثَّ  منها:وما يقوو به املاح،   َذ
ا باي لع رو.اُول: "َالبيِا"    يشهو أن زيوا

   " َِ ََُج  ا م فقني علل أحمه باي، كلهم مقرين، قاح: بع ه، الثاني: "وا
، عنوك شهص   قاح: حمعم، عنول شهص ،  لكن يقصح: بع ه حاالَّ قاح: ال مؤجالا
 فهقه تع م مالية.

ار م فقني علل أحمه باي، لكن يقصح: أعطان  يالثال : "والِخياِر فيه"  
ا مل أعطه  يار،  قه كلها تو ين يف  قا ال اب،  ثالثة أيام، يقصح: أبوا

طأ ره، كقل  الق ين اخلملين الر ن ال وب، ا جار ، الشركة، ا،   "ونحِ ه" 
 ُنه مما يُ جب المال، وال ي جب الْصاص.يو ين يف  قا ال اب، ملاها  

َ فيها الشهادة عَّ  اُم ر المالي  يُْبَ ف ا القل يُع م، يف اأمصر املالية  
  ال   أم ر:

 اُول: "رجالن".
َه وامرأتان".  الثاني: "أو رج

َه وَيميُن اْلُمدىِعي"   وعة.الثال : "أو رج
ُ
 شا و واحو م  أني امل

ما ال يطل  عليه الرجاح غال اا،  ص القل يكفة فيه شها   الْسم الرابا: 
كر ه "وما ال َيطىَُِّا عَّيه الرجاُل"   شا و أو شا و ، يعا رجين أو امرأ ،

ر المصن  سبع  أمثَّ :أملل ه،   فَذ
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اب ملين يعيصب النسال كد اللاُول: "َعي ِ  النساِ  تحَت الثياِ "   
ما مر معنا يف أبصاب النكا ، العفين والرتق والق،ر،ن وكقا، فإن  قه يكفة فيها 

 شها   امرأ  واحو .
 احمد كقل  ال كار  والليصبة، اها اش ط أ ا بكر ملالا فالثاني: "والَبَكارَِة"  

 ثُيب، كيف حمقصح  أحضر بينة، يكفة شا و  امرأ  واحو ، أو رجين.
  بَِ ".الثال : "والثَ يُ 

كقل  الشها   بأن  قه املرأ  حالد، تقكرون مر الرابا: "واْلَحْيِض"  
 معنا يف قضال العو  اها احمقضد بشهر واحو، فيكفة  نا شها   املرأ .

 كقل  الشها   بالصال  .الخامس: "والِ الدِة"  
و ة الد ور  فيها اهللوييت أحمه كيف وقو قيين، ور  السادس: "والرىضاِع"  

 رلاي.يف ال
ها االآ هالح: بعض املساحلين يش ط فيالسابا: "واالستهالِل ونحِ ه"  

أن يكصن املصلص  قو اآ هين  ار اا، فهالت امرأ  قالد: حمعم، أشهو أحمه ملا 
 ُولهو اآ هين  ار اا، يكفة شها   امرأ  واحو .

َُ فيه َشهادُة امرأٍة َعْدٍل"   َب ْْ َُ والرج" لص جال رجين عوح يُق ،ين أم ال "تَُ
المرأِة"    يُق ،ين، من باب أو،.فيهَ 

ََْ َد لم يََْثُبتْ  ٍَ وامرأتيِن أو شاهٍد ويميٍن فيما يُ ِجُب ال  "وَمن أََت  بَرُج
  "   قا أتل برجين  وامرأتني أو بشا و  وأني يف ق ين ع و، جالبه قَََ ده وال ماله

تني، أالشهص ، قاح: عنوك شهص  علل ق ين الع و، قاح: حمعم، عنول رجين وامر 
فأتصا وأ لصا بشها  م أحمه ق ،ين ق نين ع و ، أتصا بشهص  أن فالحماا  ص القاتين ق ين 
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ع و ، ماها يقصح القالة  تُق ،ين الشها   أم ال  ال تُق ،ين؛ أن قلنا: يف القواص 
 ال تُق ،ين شها   املرأ .

لصا تق ال  قاح: اهلل و هلل طاملا ليي يف قواص، أعطصن الوية، ما ام
المال  ُنيف القواص، قاح: مل يل د به ال قص  وال ماح، ملاها  شها  ا 

إنما يثُبت يعني الدي  تثُبت بناً  عَّ   ب تها فرعه عن قب ل شهادتهم، 
 .وشهادتهم غير مْب ل  في قتَ العمد، فال يثبت بها شي 
َْْطِا"   ا أتل بقل  أما اه"وإن أََت  بذل  في َسرَِقٍ   َََبَت الماُل دوَن ال

 ُن السرق  لها جانبان:السرقة ث د املاح  ون القط ؛  يف
جاحمب و ص حق ا  مة و ص: ث صت املاح، كصن  قا قو أ ق ماح  قا، 

 بشها   رجين وامرأتني. الض ان قا يل د به 
أما اقامة اهللو: فال يل د بقل ، و قا ت عيٌض لل كم، وتص ف اأحكام 

 بال  عرض؛ لكصن اأآ اب لقاك تق ضة.
َه في ُخٍَّْا  َََبَت له اْلِعَ ُض"   "وإن ض النسخ بوون يف بعأَت  بذل  رج

)رجين(، )وان أتل بقل  يف  ل (،  ة املسألة يف الرجين: اها أتل الرجين 
وعة 

ُ
بشا و وحلف الي ني علل مسألة اخلل ، أحمه قو  ال  امرأته، ا ن م،ن امل

، ه ماحلة ألف لاير نا  الرجين  ص القل يوَّعة أحمه  ال  امرأته علل عصض قور 
عنوك شهص   قاح: عنول رجين وامرأتني، املرأ  ال تُق ،ين شها  ا يف اخلل ، 

َه في ُخٍَّْا  َََبَت له اْلِع َ  ف اها حمفعين  قاح املونف: ُض"  "وإن أَت  بذل  رج
 ث د له العصض،  قا أمٌر مال ث د بشها   رجين وامرأتني.
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وتََْثُبُت ح: "ك ال شها  م، قا باقة ال ينصحمة تل د بشها  م  قاح: ال، ما
أبا ا،  أ ا  عصم علل حمفسه بأن  قه املرأ  أحمه قوالَبين نُ  ِبُمَ رىِد َدع اُه"  

 ف لُ د ال ينصحمة مبهر  الوعصم ولص مل يشهو الشهص  بقل .
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َه(  )فص
َُ فيه َِ   َب ْْ ٍَّ يَُ َُ الشهادُة عَّ  الشهادِة إال في ح َب ْْ اُ  الْاضي توال تَُ

َِ بم ٍت أو َمَرٍض  َُْص إل  الْاضي، وال ُيْحَكُم بها إال أن تََتَََعذىَر َشهادُة ا
أو َغيبٍ  مسافَ  َقْصٍر، وال َي  ُز لشاهِد الفْرِع أن َيشهَد إال أن َيْستََْرِعَيه 
ِْر  بها عنَد  ، فيْ َل: اْشَهْد عَّ  َشهادِتي بكذا. أو َيسَمَعه ُي َِ شاهُد اُص

ِم أو يََْعُزَوها إل  سبٍب من قََْرٍض أو بيٍا أو نحِ ه، وإذا رََجَا ُشه ُد الح َا
اُهم، وإن َحَكَم  َْْض ويََََّْزُمهم الضماُن ُدوَن َمن َزَى الماِل بعَد اْلُحْكِم لم يَُنَْ

 بشاهٍد وَيميٍن  م رََجَا الشاهُد َغرَِف الماَل ََُّىه.
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 إل  فصَ الشهادة عَّ  الشهادة: -تعال –  م انتَْ المصن  
َه(  : "فقاح  الكالم  نا عن الشها   يف الشها   أكن أن حمُلخص  )فص

أحمه هكر شروط ق صح الشها   علل الشها  ،  -تعا،– كالم املونف 
 فلنعو الشروط:

يعا يأش واحو عنو الشيخ يقصح: يا  عَّ  الشهادة ما معن  الشهادة 
ا يشهو أن ع رواا قو اش م السيار ، اأ ين  فضيلة الشيخ أحما أشهو أن زيوا
أن القل حيضر عنو القالة  ص شا و اأ ين القل يقصح: رأيد أو  عد 

 .أو حضرت ال ي ،  قا  ص اأ ين
هووا القين ش أكن الشهص  لكن مت  قد نحتا  إل  شهادة عَّ  شهادة 

بال ي  ماتصا، واآ عصا شهص اا   رين، أو آافروا أو ا  فصا، فاآ عصا غي م 



3498 
 

لإل الل بالشها   عنو القالة، ووكلصا غي م با  الل بالشها   عنو القالة، 
 بالشروط اآلتي :م  تُق ،ين  قاح: 

 ْْ ٍَّ يَُ َُ الشهادُة عَّ  الشهادِة إال في ح َب ْْ َُ فيه  بَ الشرط اُول: "وال تَُ
أن تكصن الشها   علل الشها   يف حقصل َِتاُ  الْاضي إل  الْاضي"  

ا  ميني الد يُق ،ين فيها ك اب القالة للقالة، يقصح: ك اب القالة للقالة 
 ال يُق ،ين يف اهللوو .

  " َِ َُْص عقرر تالشرط الثاني: "وال ُيْحَكُم بها إال أن تََتَََعذىَر َشهادُة ا
ا يشهو أن ع رواا اش م السيار ،  شها   اأ ين، يا فضيلة الشيخ أشهو أن زيوا

أين زيو  قا القل تشهو أحمه يشهو  قاح: مصجص  يف ال يد، قاح: أحضروه، 
 ال حاجة  نا ا، شها   الفري.

ر أمثَّ  لها،  ال   أمثَّ  منها:   ما ص رة التعذ ر  َذ
 مات الرجين."بم ٍت"  اُول: 

 ال يس طي  أن ي كلم، منصم يف املس شفل. مريضالثاني: "أو َمَرٍض"  
ر ا، الرجين مسافر وال يس طي  أن حيض"أو َغيبٍ  مسافَ  َقْصٍر"   اللاليت:

ال لو لإل الل بشها ته، فُيق ،ين حينئق  الفري الد  ة الشها   علل الشها  ، 
شهادة الفرع: الذي يروي ، شهادة اُصَ الذي حضر ال اقع اها قلنا: 

 .الشا و علل الشها  حمازح، شها    اآنا ه، عنه
الشرط الثال  من شروط قب ل الشهادة عَّ  الشهادة: "وال َي  ُز 

ج د واحد و الشرط اللاليت  ص: لشاهِد الفْرِع أن َيشهَد إال أن َيْستََْرِعَيه"  
 من  ال   أم ر:
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، فيْ َل: اْشَهْد عَّ  َشهادِتي  اُول: َِ "إال أن َيْستََْرِعَيه شاهُد اُص
يأش يقصح: يا شيخ أشهو أن زيواا قو شهو أن ع رواا قو باي السيار ، ذا"  بك

يقصح: م،ن فصل  أحم  تشهو عن زيو  قاح: زيو قاح ل: أشهو علل شها ش 
 بكقا وكقا، فاآ عان،  قا االح  اح اأوح.

مِ  " الثاني: ِْر  بها عنَد الحَا صلا "؛ قاح: ال يا شيخ ما فأو َيسَمَعه ُي
لكا أحما كند عنو القالة القل ق ل  وحضر  قا الييو القل مات أحو، و 
 وأ ، بشها ته عنو القالة القل ق ل ، فقط أحمه القالة مات بعو ،

االسة وال ُآُهلد يف الض ط، والشهص  ماتصا كلهم،  ار حريق، اهلل يعافينا، 
م ال  أ فأحما كند مصجص  يف االسة و ع ه و ص يول هبا عنو القالة، يُق ،ين

 يُق ،ين.
ن يعيو ا أأو يََْعُزَوها إل  سبٍب من قََْرٍض أو بيٍا أو نحِ ه"  " الثال :

ا قو  ا، آ ب  من قرض  أو بي  أو حنصه، أن يقصح له: احممثر، أحما شهوت زيوا
، يقصح: اشهو  باي السيار ، أما لص جال مطلق  كقا من غي عيو ا ا، آ ب 

 رو ، ف لين  قا ال يُق ،ين.علل شها ش باآ  قال زيو  ملاح ع 
 قه ثالثة أمصر يكفة أحو ا ل  قق الشرط اللاليت يف ق صح الشها   علل 

 الشها  .
من م  يت الشها   علل الشها  ، واحم قين  -تعا،– احم هل املونف 

، شهو الرجين يف اثك ة وبعو هل  رج ع الشه د :ا، م  يت    ر و ص
َُ رج ، حمقصح: رجصعه عن الشها     من أح ال:ال يخ
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ها  أوح شةل: ا"وإذا رََجَا ُشه ُد الماِل بعَد اْلُحْكِم"   الحال  اُول :
فإحمنا حمق له، حمق ين هل  يف اآقاط  كان الرجصي عن شها   يف حق اهلل 

، لكن ا ن حم كلم عن ُن مبن  الحدود عَّ  الدر  بالشبهاتاهللو؛ 
أن  عصا  ال خييٌن أماالشها   يف حقصل ا  ميني، شهص  املاح رجعصا، م  رج

 يكصن رجصعهم ق ين اهللكم أو بعو اهللكم.
َْْض"  فإن كان رجصعهم بعو اهللكم قاح: " و اهاا رجصعهم ان كان بعلم يَُنَْ

 عندنا  ال   احتماالت:اهللكم، 
 .أن يكصن الرجصي بعو اهللكم وال نقيو 

 .وأن يكصن الرجصي بعو اهللكم وق ين ال نفيق 

  وأن يكصن الرجصي ق ين اهللكم أ.  الا

ان بعد الحكم والتنفيذ:  ، يعا شهووا أن من أحوما عا  حمس   إذاَ 
ا عليه  ين قوره ماحلة ألف لاير، والقالة حمفق هل  وحصح من حساب زيو  زيوا
ماحلة ألف، جالوا وقالصا: ال يا شيخ حمرج  عن شها تنا،  ين يرج  الفلصو، ال 

 يرج  الفلصو.
ان بعد الحكم وقبَ التنفيذ  نفيق، ص كان بعو اهللكم وق ين ال: ح  لإذاَ 

 يف اأمصر املالية فإحمه ال يرج  عن حك ه، بين ُأضة حك ه.
كيف حمفعين يف  قا الرجين القل  ف  ماحلة ألف، وقو رج  الشهص  القين 

ح: أحم م حمقص "ويََََّْزُمهم الضماُن"   شهووا عليه  قاح اهللين، ماها قاح املونف:
 .حلة ألف لايرلامنصن للقل شهومت عليه، تض نصن له ما
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اُهم"   م،ن القل يض ن  الشهص ، وأما م،ن زكة الشهص  فإحمه "ُدوَن َمن َزَى
ال يض ن، قاح: أحما أعرف أن فالن عوح،  قا العوح اها أ طأ أو كقب ال 

 ي   ين م،ن زكاه شيئاا.
ها حكم ا"وإن َحَكَم بشاهٍد وَيميٍن  م رََجَا الشاهُد َغرَِف الماَل ََُّىه"  

ا حكم النوف، اهبورجعصا بعو اهللكم حمض نهم، ي   لصن حموف بشا وين، 
وعة  ين حُنُ ين حموف بالنوف  حمقصح: ال، الشا و ي   ين هل  كله؛ 

ُ
من امل

ُن اليمين ق ل الخصم، وق ل الخصم ليس مْب اًل عَّ  خصمه وإنما 
طَّب الحكم  .ه  شرط الحكم فه َ 

تعل ناه  أن أعين ما  قا ما ي علق هبقا ال اب، حمسأح اهلل  
عل اا حمافعاا، ولصجه  الواا، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل  له 

 و   ه أمجعني.
ا، حمسأح اهلل ال يسي  ة لقرال  املنت بالنس، رمبا ي يسر لنا أكن أن خن م غوا

حمك فة خب  ه ان شال اهلل يف  قه الوروو، ليي يف آر ، كان بعض اأ ص   
بعو هل ، لكن لن يكصن يف آر ، حمك فة هبقا ان  كان اق   أن ُيسر،  املنت

 شال اهلل.
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 اُسوَّ 
َال:  عقيقة املصلص   ين أصز أن يكصن يف مكان  أو بلو    ر  س

ال أ رل، لكا ال أعرف يف كالم الفقهال اش اط كصن العقيقة  ال  ا :
 يف حمفي ال لو.

 
َال: ة، أرف  به ا، القالة، ف اها علل عنو رجين م لغ مال، وأريو أن  س

 من بينة وشهص  
اها علي  م لغ مال، املاح وما يُقوو به املاح، ال ينة مطلصبة  ال  ا :

وعة، يف 
ُ
من ، أما شا وان، أو رجين وامرأتني، أو رجين م  أين  يا أيها امل

  قا اها أحمكر، أما اها أقر عنو القالة فاهلل و هلل رب العاملني، ا قرار آيو
 اأ لة.
 

َال: ما  فة ا شها  يف عقو اليوال   ين يكفة شا وين فقط للعقو  س
 أم البو للشهص  معرفة اليوجة 

 ال أر ل، اهلل أعلم. ال  ا :
 

َال:  عوالة المثا ر  وال اطنة الما الفرل بني  س
قلنا: العوالة المثا ر : أال يعرفه  ر ، يقصح: واهلل فالن حمراه رجين  ال  ا :
ال  واخلي،  ين آافرت معه،  ين تعرف أحمه ىافظ علل الوال    ا ره الو
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 ين تعرف أحمه رجين جم نب لل  ارم  يقصح: ال أ رل، اهلل أعلم،  قا المثا ر 
 واهلل ي ص، السراحلر.

أما اللان يقصح: أشهو أن فالن رجين عوح وتقة، آافرت معه، وأعرفه، 
 و ص جاٌر ل، و كقا.

 
َال:   ة ح  في ا ي عقر عل ه بوون االآ فال  ين ُيش ،ط هكر الشروطس
 ال أ رل، اهلل أعلم. ال  ا :

 
 آ  احم  اللهم و  وك، أشهو أن ال اله اال أحمد، أآ  فرك وأتصب الي .
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 الدرس الثامن والست ن
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 

 حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني، أما بعو... و لَّل اهلل وآلَّم علل 
أن يُفُقهنمما يف المموين وأن يُعُل نمما ممما ينفعنمما وأن ينفعنمما مبمما  فنسمممممممممممممممأح اهلل 

 علَّ نا وأن يييوحما عل اا حمافعاا وع الا  اهللاا؛ احمه ول هل  والقا ر عليه.
   أما بعو...

يف  ي اختصََار المْنا[]زاد المسََتْنا فف ا زلنا م   قا الك اب، و ص ك اب 
تعا، وغفر له ومجعنا  الفقه علل مق ب ا مام امل هَّين/ أمحو بن حن ين 

بََا  )بممه وبممأحل ممة المموين يف جنممَّات النعيم، وكنمما قممو و مممممممممممممملنمما يف  ممقا الممورو ا، 
راليمين في الدعاو ( ر ولعلَّنا خن م يف  قا الورو اها يسممَّ  ، وحمسممأح اهلل أن يُمي،سممُ

 اهلل ووفَّق.
ا كلياا  اهلل و هلل رب العاملني، اهلل و هلل محو الشمممممممممماكرين القاكرين، اهلل و هلل محوا

طي اا م اركاا فيه ك ا حيب رُب ويرلمممل، و ممملل اهلل وآممملم وبارك علل حم ينا ى و  
 وعلل  له وأ  ابه أمجعني. 

اللهم اغفر لشمممميخنا وبارك له يف ع ره وع له ويف كين مجي  ما رزق ه، اللهم وُفقه 
 ب وترلل واجعله من  يار ع ا ك يا رب العاملني.ملا ك
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 [باُ  اليميِن في الدعاَو ]
 َِّ َتْحََُّ  اْلُمْنِكُر فيَ  َتْحََُّ  في العباداِت وال في ُحدوِد اهلِل، وُيسَََََََْ ال ُيسَََََََْ
ََ الرِّقِّ وال الَ   َ  واُيالَ  وَأصَََََََََََََْ ٍَّ آلَدِميٍّ إال النكََََاَح والطالَق والرىْجعَََََ ح

ََْ َد والْْذَ . واليميُن المشََروعُ  اليميُن باهلِل تعاواالسَتيالَد و  َب وال ل ، النسََ
.  وال تََُغَّىُظ إال فيما له َخَطره

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 .(باُ  اليميِن في الدعاَو )تعا،:  قاح املونف

  ال اليها القالممممممة؛ فقو آمممممم ق معنا يف قا ال اب  ص من أبصاب القضممممممال الد حي
: أن القالممممممممة يسممممممممأح امل واعيني: أيكم املوَّعة  )با  طريَ الُحكم وصََََََفته(

ويسمممممممممممممم   الموعصم،   بعو هل  ي صجه ااصاب ا، املوَّع،ل عليه؛ فإن أقر ُحكم 
عليه، وان مل يُقر آممممأح املوَّعة ويقصح له: أل  بُينة  فإن كان له بُينة أحضممممر ا، 

مل يكن بُينة أعل ه أن له الي ني علل  و ه، ولكن  قه الي ني  ين ُتطلب وان 
 من اخلوم يف كين الوعاوم أو يف بعضها  ون بعض  

تعا، ما  ة الوعاوم الد ت صجه   قا ال اب يريو أن ي نُي فيه املوممنف 
 لفيهما الي ني علل املموَّعل عليمه  ومما  ة الوعاوم الد ال ت صجه فيها الي ني عل

 املوَّعل عليه  
 ذل  أن الحْ ق عَّ  ن عين: 

  حقصٌل هلل . 
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  . وحقصٌل للع ا 
ال تمممو لهممما الي ني وال ت صجمممه فيهممما الي ني علل املممموَّعل عليمممه؛  ف قصل اهلل 

ال ُيْسَتْحََُّ  في العباداِت وال في ُحدوِد ) تعا،: وهلقا قاح املومنف 
  .(اهللِ 

ا ات ويو ين فيها اهللوو ،  قه ال ت صجه يمو ين فيها الع  اهن.. حقصل اهلل 
اح شممممممخص: ق -ملالا يف الع ا ات-فيها الي ني علل املنكر؛ فإها قيين لشممممممخص 

"فالن مل يمموف  اليكمما "، قمماح: "بممين  فعممد اليكمما "، فهممين يقمماح لممه: "احلف أحممم  
  فعد اليكا "  ال. 

ن أيف أوح ك اب الومممممال : " )با  تارك الصََََالة(تارك الومممممال ، آممممم ق معنا يف 
تارك الومممممال   اوحماا وكسمممممالا اها  عاه ا مام فأ مممممر ح  لمممممال وقد اللاحمية، أحمه 

 يكفر بقل  علل مع  و املق ب". 
اها قيين له: " مممممممممميُن"، قاح: " ممممممممممليد"،  ين يقاح له: "احلف الي ني علل أحم  
 ممممممممممممممليمد" أو ال يُطلمب منمه الي ني  ال يطلمب منمه الي ني، ملاها  أن الي ني ال 

 نكر يف الع ا ات.ت صجه علل امل
، قاح: جالت امرأ  اُمر الثاني في الحدود : شممخٌص قيين احمه زحما، قاح: مل يينه

تشمم كة عنو القالممة أو عنو جهة  من ااهات أن فالحماا قو زحما هبا، فقاح: أعصه 
، فهمممين يُطلمممب منمممه الي ني علل أحممممه مل يينه والَّ ال  ال ُتطلمممب منمممه  بممماهلل، مل يينه

 د  قه الوعصم  عصم مالية. الي ني االَّ لص كاحم
   ُممكن يُتص ر ذل 



3507 
 

يعا:  ة رفعد الوعصم ت ه ه باليحما الع و، وأ ا ُأكر د علل هل ؛ لل طال ة 
ا أن هلمما املهر؛ فلص أ مما طممال ممد بمماملهر  بمماملهر، آمممممممممممممم ق معنمما: أن من ُزن هبمما ُكر مما

 ل ة  ق  مال. اف ينئق  ت صجه عليه الي ني؛ أن  قا ليي مطال ة  ق  هلل وااا مط
 : ال ت صجه فيها الي ني علل املنكر. اهن  قا بالنس ة لل قصل هلل 
  وهي عَّ  قسمين:، الْسم الثاني: حْ ق العباد

 املاح وما يؤوح ا، املاح؛ فهقا ت صجه فيه الي ني علل املنكر.  -

القسممممممممم اللان: ما ليي مباح  وال يؤوح ا، املاح؛ فقكر املوممممممممنف فيه  -
 :ال ال ت صجه فيها الي ني علل املنكر قاح عشر  أشي

ٍَّ آلَدِميٍّ ) َِّ ح   .(وُيْسَتْحََُّ  اْلُمْنِكُر فيَ 
 يف كين حقصل ا  ميني اال عشر  أشيال؛ فهقه ال تو لها الي ني، ما  ة 

  .(إال النكاحَ )
؛ جالت امرأ  عنو القالة تقصح: فالن تيوجا، قاح: وما تيوجد )إال النكاح(

 ا!وال أعرفه
قلنما: اها  ة رفعمد الموعصم للنكا ، فقط جملر ه، فال ُتسمممممممممممممم   الوعصم، لكن  

 تطالب بالنفقة؛  ين ت صجه اليه الي ني علل أحمه مل ي يول والَّ ما ت صجه اليه الي ني
 علل أحمه مل ي يوجها  

املؤلف قاح: احمه ال ُيسمم  لف يف النكا ، لكن  نا  قه املسممألة  ممصَّر ا الشمميخ/ 
ج ا بقصله: "كأن يوعة: أحم  زو  ]الروض[عنهرل يف حاشمممي ه علل ع و اهلل ال
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بن  " ملاها  أن الوممممممصر  اأو، قو يكصن فيها مطال ة مالية؛ في   ين أن يقاح: 
 ال،  قه فيها مطال ٌة مالية ف  صجه فيها الي ني واهلل أعلم. 

لكن النكما .. يقصح شممممممممممممممخص: يا فالن، زوج ا بن  ، قاح: ما زوج   بند! 
ق مب ورف   عصم قماح: أحمما أريمو زوجد فالحممة بنمد  مقا الرجمين، ف ضممممممممممممممر ا، فم

 اثك ة قاح: أعطيه زوج ه، قاح: ما زوَّج ه. 
ب أحمنمما وجَّهنمما لممه   ممين ت صجممه عليممه الي ني  ال ت صجممه عليممه الي ني، ملمماها  أن  مم،
الي ني فنكممممين ومل حيلف،  ممممين أكن مبهر  النكصح حمقصح لممممه: ممممما  ام أحممممم  ممممما 

ن  قه ال ند تومممممممممممي زوجة له،  ين  قا ممكن  ال أكن؛ ال يُقضمممممممممممل حلفد اه
 عليه بالنكصح، فال ُتطلب منه الي ني. 

  .(والطالقَ ): - ة عشر  أشيال– المثال الثاني
: أن تأش املرأ  ا، القالممممممممممممممة ف قصح: يا فضمممممممممممممميلة مثال ذل ، )الطالق(اللان: 

 ها. يقصح: ما طلق الشيخ، فالن زوجة  قا طلقا، فيطلب القالة اليول، 
ه ُفهممين يصجممه اليممه الي ني ويطلممب منممه الي ني  ال يصجممه اليممه الي ني؛  نََه ل  وجََى

إليَه اليمين ونكََ عن الحَّ  هََ يمكنه إيْاع الطالق عَّيه بم رد نك له  
 . ال

  .(والرىْجَع َ ) الثال :
 ؛ ما  صر  هل   )الرجع (
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 اليول واليوجة ان بوأتيف مسممممممممممممماحلين اها ا  لف  )با  الرجع (آمممممممممممم ق معنا يف 
 فقالد: احمقضد عوَّش، فقاح: كند راجع  . 

: أن القصح قصهلما، وهكرحما اخلالف يف فمالقصح قصح من  عنمو املوممممممممممممممنف 
 املسألة. 

 أو أن  ص القل بوأ ا فقاح: كند راجع  ، قالد: احمقضد عوَّش.
 فالقصح عنو املونف قصهلا. 

ه،  ين حمطلب الي ني اها ملالا قاح:  املقومممممممممممص .. يف  قه الومممممممممممصر قلنا: القصح قصل
 كند راجع  ، قالد: ال، ما راجع ا. 

 يف الوصر  الد حمقصح فيها: القصح قصح اليول. 
  ين حمطلب من اليوجة الي ني  ال حمطلب من اليوجة. 

ا ال ُننََأو العكي..  ممين حمطلممب من اليول الي ني  ال حمطلممب من اليول الي ني؛ 
 . يمكن أن نحكم عَّيه بالنك ل

  .(واُيال َ )
؛ اها ا َّعد أحمه  ح منها؛ ه  د للشممممممممممممميخ وقالد: زوجة حلف باهلل )واُيال (

  قاح: واهلل ال أطؤكه أربعة أشمممممممممممممهر أو أكلر من أربعة أشمممممممممممممهر، وأحما أطلب يا
فضمميلة الشمميخ أن ت وأ حسمماب املو  أربعة أشممهر ح  اها احمقضممد اأربعة أشممهر 

ل، جال القالة اآ وعل اليو  -ياللعلل ما مضل يف باب ا -يُفسمخ أو يطلق 
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ا، ممما  ليممد  قماح: يمما أيهمما اليول، ملمماها  ليمد منهمما  أو  ممين  ليممد منهما  قماح: أبمموا
 منها. 

 فهين ُتطلب منه الي ني  ال ُتطلب منه الي ني. 
ََ الرِّقِّ )اخلامي:    .(وَأْص

: يف شممخص رقيق ال تُعرف حري ه وال رقه، فا عل )وأصَََ الرق( ؛ كوعصم ملالا
 يعا: اُ عة علل شمممممممممممخص–ٌص أحمه رقيٌق، فأحمكر هل ، فهين حُيكم عليه شمممممممممممخ

ا، حر أباا عن جو،  ين يُقاح له:  ا، أحما لسد ع وا قالصا: فالن  قا ع و، قاح: أبوا
ََه احلف أحمممم  حر  ال حيلف علل هلممم ؛  ََه ل  لم يحَّ  ال يْضََََََََََ  عَّي ُن

 . بالنك ل
ا حوممين حمياٌي يف   أن الرل اه)أصَََ الرق(تعا،:  وملاها قاح املوممنف 

 ٌرو: فقاح زيٌو:  قا الع و ملكة، وقاح ع -يعا: يف ملكية الرقيق–ملكية الرل 
 ملكة أحما، فهين  نا يُطلب الي ني وال ما يُطلب  يُطلب الي ني. 

  .(وال ال َ )السا و: 
؛ قاح شممممخص: أن فالن  قا أحما أع ق ه، أو أع قد أباه، )ال ال (كقل  أ ممممين 

ا، حنن أحرار أو أع قمد جموه، أو جمو ل أع ق جموه، فلنما عليمه الصالل، قماح: أبوا
 وال ل  علينا والل. 

 فهين يُطلب منه الي ني  ال يُطلب منه الي ني. 
  .(واالستيالدَ )الساب : 
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لءمممة ف نكر، يقصح: أولممو مما، ف نكر هلمم ؛ فممإحمممه ال  )االسََََََََََتيالد(كممأن يمموَّعة 
 يُطلب منها الي ني، و قا علل توصير املق ب. 

: م،ن املوعيَّة  نا أو من املوَّعة   ين أم ]اُقناع[تومممممممممممممصيٌر   ر أن هكره يف يف 
الصلو  ة املوَّعية والَّ السميو  ص املوَّعة  علل املق ب: مشصا علل أحمه السيو  ص 
القل ا َّعل، وأن اأمة  ة املنكر ، وبعضهم  صر ا، والقل خي اره الشيخ/ تقة 

عة، مممماها تسمممممممممممممم فيمممو  ة ملممما تممموَّعة : أن أم الصلمممو  ة الد تممموَّ الممموين 
   أ ا تع ق مبصت السيو. )االستيالد(

  .(والنَسبَ )
كقل  اها كان  ناك شممخٌص قو ُجهين حمسمم ه؛ فهال شممخص وقاح:   )والنسََب(

  قا ولول، فقاح  قا: لسد بصلوك. 
ط عاا  قا يُق ين يف حالة الك ي؛ أحمه آمممميأش معنا جمهصح النسممممب اها كان  مممم ياا 

ط أن ُيومممول، ااا ُيشممم ط هل  لص كان بال اا؛ جال لشمممخص بالغ قاح: ال ُيشممم  
ا لسممممممد بصلوك،  قا املنكر القل ينكر  قا النسممممممب قاح:   قا ولول، قاح: أبوا
لسممممد ولوك،  ين ت صجه اليه الي ني  ال ت صجه اليه الي ني؛ فال يقاح  ات ال ُينة 

 واال ث د النسب. 
ََْ دَ )   .(وال

فلص اُ عة علل شخص بأحمه قاتيٌن ق ين ع و، قالصا: فالن   ص: القواص؛ )الْ د(
 ممقا ق ممين فالحممماا ق ممين ع ممو ، فهممين ت صجممه اليممه الي ني أحمممه ليي بقمماتممين  ال ت صجممه، 
ا ما ق لد، عنوكم بُينة  ما عنو م بُينة ط عاا يف كين الوممممممممممممممصر  قه  -يقصح: أبوا
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ُيس  لف  فطلب املوعة احالف  و ه، حمقصح: ال -حنن حمف ض أحمه ما يف بُينة
 اال يف مسمألة  واحو  يف ق ين الع و ُيسم  لف فيها: و ة -ق ين الع و-يف القص  

 القسامة؛ فقو آ ق معنا القسامة حيلفصن مخسني أيناا. 
 . (والْْذ َ ): المسعل  اُخيرة

ا، ما ققف ه،  ين يقاح له: )الْذ ( ؛ جال شممممممممخص قاح: فالٌن ققفا، قاح: أبوا
قاح له هل ؛ أحمه لص مل حيلف  ين حمقيم عليه حقف احلف احمم  مل تقمقفه  ال ي

 الققف للنكصح  ال يقام عليه حو الققف بالنكصح. 
تعا، ا، الي ني املشممممممروعة الد ُتطلب يف القضممممممال،    احم قين املوممممممنف 

 واليميُن المشََََََََََروعُ  اليميُن باهللِ )و ة املسممممممممممممممألمة اللماللمة يف  مقا ال اب فقاح: 
  .(تعال 

 ة الي ني املشمممروعة؛ فال يومممهلل أن يُطلب من الشمممخص أن  ()اليمين باهلل 
؛ ال ُتطلب الي ني اال حيلف بثهل ه اها كان مشمممممممممركاا أو اها كان ال يؤمن باهلل 

الي ني باهلل، لكن لص كان شمممممخص ملالا يع قو يعا ملالا يقصلصن: ىلَّفصن بوممممميغ  
: أقسممممممممممممم باهلل القل  لق النار ملالا  ل أحميح  أو القت ناآمممممممممممب معهم؛ فيقصح ملالا

 ال صرا  و كقا.
 .(وال تََُغَّىُظ إال فيما له َخَطره )

فقط، يُقسمممممممم باهلل، حيلف  اأ مممممممين يف الي ني: أ ا أني؛ يقصح: أُقسمممممممم باهلل 
 حيوين هبا ال  ليف يف الوعصم.  وأن أل أني  باهلل  باهلل 
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 ني يف ي  قاح ل : ُيشمممري ت ليظ اللكن هَ ُيشََرع تغَّيظ اليمين أو ال ُيشََرع
اأمصر العمثي ة الد هلا  طر، ملَّلصا علل هل  قالصا: كااناية الد ال تصجب قص اا 

؛ وكقل  يف الع ق وحنص هل  يف املسممممممممممماحلين العمثي ة -يعا: ق ين غي ع و ملالا –
 فإ ا تُ لَّظ. 

 : وتغَّيظ اليمين
  .يكصن باللفظ 
  .ويكصن يف اليمان 
  .ويكصن يف املكان 

: واهلل الممقل ال الممه اال  ص عممامل ال يممب : هكروا في الَّفظ ألفمما مماا؛ أن يقصح ملالا
والشممممممممممممها  ، الرمحن الرحيم، الطالب ال الب، الضممممممممممممار الناف ، القل يعلم  احلنة 

 اأعني وما  فة الووور. 
 : أن يُطلب منه اهلللف بني ا هان وا قامة أو بعو العور. في الزمان
لد ت ليمثه علل أ ين القمة يف املصال  ا : عنو منم ااام ، ويقصلصن:في المكان
 يعمث ص ا. 

  قا ما ي علق هبقا ال اب. 
]َتَََا  تعمممما، ا،   ر ك مممماب  يف ك ممممابممممه و ص    احم قممممين املوممممممممممممممنف 

تعما، أو قاح بعضممممممممممممممهم: "ان الفقهال خي  صن   ، قماح الفقهمال اُقرار[
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فنسممممممممممممممممأح اهلل حيممما م بممما قرار"،  ك  هم بممما قرار تفممماؤالا رجمممال أن خي م اهلل 
 ."أن خي م لنا حياتنا با قرار بم "ال اله اال اهلل 
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 [َتاُ  اُقرارِ ]
رَِه  َْ ح  من ُمْكَرٍه، وإن ُأ ح  ِمن ُمَكَّىٍ  ُمختاٍر غيِر َمح  ٍر عَّيه، وال َيصََََِ َيصََََِ
ه بشَََيٍ  فك قرارِه  حى، وَمن َأقََرى في َمَرضَََِ عَّ  َوْزِن ماٍل فباَع ِمََّْكه لذل  صََََ

َُ، وإن َأقََرى المرأتِه بالصى في صِ  َب ْْ داِق حىِته، إال في إقرارِه بالماِل لَ اِرٍث فال يَُ
حىِته ان أَباَنها في صََََََِ َِ بالزوِجيىِ  ، ال ب قرارِه، ول  َأقََرى أنهَ  لم  فَّها َمْهُر اْلِمث

ُْْر ِإْر ُها، وإن َأقََرى ل اِرٍث فصاَر عنَد الم ِت َأْجَنِبيًّا لم يَََّْ  ْف إقرارُه   ُنه زَ َيْس
حى، وإن صَََََاَر عنَد الم ِت َوارِ ًا، ،  َه، وإن َأقََرى لغيِر وارٍث أو أعطاه صََََََ باط
ََ، وإن َأقََرى َولِي ها  ِه ا نَان قُبَِ هَا بِنكَاٍح ولم يََدىعَِ وإن َأقََرىِت امرأةه عَّ  نفسََََََََََِ

بِ  حى، وإن َأقََرى بَنسَََ غيٍر أو َم ن ٍن صََ اْلُمْ بََُر بالنكاِح أو الذي َأِذَنْت له صَََ
ان َميًِّتا َورِ َ معه م ه ِل النَسِب أنه ابُنه  َََبَت َنَسُبه ه، وإذا ادىَع  َعَّ  ، ف نَ 

 شخٍ  بشيٍ  فَصدىَقه َصحى.
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 [َتاُ  اُقرارِ ]

 .(عَّيه َيِصح  ِمن ُمَكَّىٍ  ُمختاٍر غيِر َمح  رٍ )
و ة: شممممممممممممروط من يوممممممممممممهلل اقراره، ما  )َتا  اُقرار( قه املسممممممممممممألة اأو، يف 

  قال  ال   شروط:الشروط املع م  ملن يوهلل اقراره  
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: أن يكصن مكلفاا؛ فال عم  بإقرار اجملنصن وال بإقرار الومممم ي؛ فلص الشَََرط اُول
 جمنصن أقر علل حمفسه بشةل ال يُق ين. 

كره؛ فلص ُأكره ا حمسمممممممممممان علل ا قرار، فأقر ب: و اراا؛ فال عم الثاني
ُ
نالا   بإقرار امل

 علل ا كراه، ال يُع م اقراره، قالصا: لربصه ح  اع ف؛ فإحمه ال يُق ين اقراره. 
: أن يكصن  قا املقر غي ىهصر  عليه، واثهصر عليه آممم ق معنا، اثهصر الثال 

 عليه قس ني: 
 ىهصر عليه هللظ حمفسه.  -
 عليه هللظ غيه وىهصر  -

 : الو ي واجملنصن  ؤالل خيرجصن بقصلنا: "مكلف".المح  ر عَّيه لحظ نفسه
ي قل معنمما السممممممممممممممفيممه؛ السممممممممممممممفيممه ال يُق ممين اقراره يف املمماح، ويُق ممين اقراره يف اأمصر 

 ،ُن السَََفه قَّنا: ه  ضَََد الرشَََداأ رم؛ كالطالل، والنكا  وما ا، هل ؛ 
ه السممممفيه يف ماله  ص رجيٌن عاقين، فُيق ين اقرار  والرشممممو  ص الوممممال  يف املاح، واال
 يف النكا  ويف اأمصر غي املالية. 

مل يقين ال يوهلل ا قرار اال من مكلف  و ار  غي ىهصر   وهلقا املونف 
كاح ؛ فا شمممم)يصَََح اُقرار من مكٍَّ  مختاٍر غير مح  ٍر عَّيه(عليه، قاح: 

ََه: )غير نممما يف مفهصم الع مممار ؛   مح  ر عَّيََه(: أن المح  ر ُن مفه ف ق ل
ا ، مفهصم الع مممار  كمممقلممم ؛ أحممممه املفهصم يعم، و مممقه عَّيََه ال يُْبَََ إقراره مطًَََّْ
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قماعمو  أ ممممممممممممممصلية،  ين املفهصم يعم  حمعم املفهصم يعم، فاأ ممممممممممممممين: أحمه اها أ قحما 
 مبفهصم الع ار  أن حمقصح: "ان كين ىهصر  عليه ال يُق ين اقراره" واأمر ليي كقل . 

 : عنوحما اثهصر عليه هللق غيه؛ و ص املفلي، اثهصر عليه هللق غيهاُمر الثاني
 اها ت قكرو ا، املؤلف  ]َتا  الح ر[يُق ين اقراره والَّ ال  آمممم قد يف 

ملمما تكلم عن أحكممام املفلي قمماح: "احمممه ال يليم اقراره اال بعممو  )بََا  الح ر(يف 
اره   يهلل، يهلل  حمعم اقر ف  اهللهر عنه فُيث ق به"، فإقراره  م يهلل والَّ غي   

 لكن ال يُث ق به اال بعو ف  اهللهر. 
: -صنالقاحمصحميصن يقصل-ملاها ما يُث ق به اال بعو ف  اهللهر  آمممممممممم ق؛ أن ا قرار 

 "ا قرار آيو اأ لة"، لكن ا قرار ُحهٌة قا ر . 
ماها يعا ُحهة قا ممممر   يعا: أحمد أقررت بشممممةل  ال أكن أن يليم غيك شممممةٌل 

قرار؛  قا ا قرار يضممممممممممممممرك أحمد وت   ين أحمد ت عاته، ال ي   لها غيك، هبمقا ا 
 وآيأش أمللة هلقا. 

فلهقا لص قلنا: ان اقرار اثهصر عليه هللظ غيه يُق ين فصراا وحاالا آممممممممممممصف يضمممممممممممممر 
 بال رمال،  هلل والَّ ال  حمقصح: ال، ا قرار ُحهة قا ر ؛ فيضر حمفسه. 

رار ل، وبعو ف  اهللهر ي قل  قا ا قكيف يضمر حمفسمه  حمقصح: ُتصزي قسمم ة غرما
   ي اا ويُطالب به بعو ف  اهللهر عنه. 
كره ، و )يصح من مكٍَّ  مختار(املسألة الد بعو ا: اقرار املكره،  ص قاح: 

ُ
 امل

  .(وال َيِصح  من ُمْكَرهٍ )
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  اآ طر   ،)مختار(وقو ُعلم  قا مبفهصم ع ارته يف قصله:  )ال يصَح من ُمكره(
ت علق باملكره، ليسممد من باب ا كراه لكنه هكر ا اآمم طرا اا، و ة  فقكر مسممألةا 

 م علقٌة بشرط الرلا يف ال ي ، ما  ة  
رَِه عَّ  َوْزِن ماٍل فباَع ِمََّْكه لذل  َصحى )قاح:  َْ   .(وإن ُأ

 آ ق أن معنا أن من شروط   ة ال ي : الرلا. 
بوف   قا اأمر، آممممصال   ين اها ُأكره ا حمسممممان علل  ف  شممممةل، قالصا: أحمد ُمليم 

كان ا كراه  ق  أو ب ي حق، والومممممصر  تضمممممهلل أكلر يف ا كراه ب ي حق؛ قالصا: 
: يعا–الزم عليم  تموف  كمقا وكقا، أحما ليي  قا واجب علة، أليمه شممممممممممممممخص 

 قاح: ال، الزم توف   قا امل لغ.  - احب آلطة وكقا
أجين أن يسممممممو  ما  ماها  ممممممن   قا الرجين  عرض أمالكه لل ي ، وباي آمممممميارته؛

 عليه مما ُأكره علل  فعه. 
م ُيكره ُنه لف ا ُحكم  قا ال ي    ين  قا ال ي   ممممم يهلل والَّ باطين   ممممم يهلل؛ 

 ؛ فلقل  بيعه   يهلل. عَّ  البيا
تعا، ا، اقرار املريض، فقكر فيه أ ممممممممالا واآمممممممم لنالا    احم قين املوممممممممنف 

 وتفريعات. 
  .(ِتهفي َمَرِضه بشيٍ  فك قرارِه في ِصحى  وَمن َأقََرى )أما اأ ين فقكره بقصله: 
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اأ مممين: أن اقرار املريض كإقرار الوممم يهلل،  قا  ص اأ مممين؛ فلص جال احمسممماٌن يف 
مرض مصته، فأقر علل حمفسممممممممممممه أن له فالحمة قو تيوجها وغي هل  من ا قرارات، 

 فإحمنا حمث قه هبقا ا قرار. 
إال في إقرارِه بالماِل )ف بقصله: ما  ص القل ُيس لىن  ُيس لىن اآ لنالٌ هكره املون

 َُ َب ْْ   .(لَ اِرٍث فال يَُ
اال اها أقر باملاح أحو الصرثة، وتالحمثصن  نا.. ليسمممممممد ملين الص مممممممية؛ الص مممممممية 

ال  -أو ح  العطية يف مرض املصت-عنوحما: ال تومممممهلل الص مممممية بأكلر من اللليت 
لليت، لتوممممممهلل بأكلر من اللليت وال توممممممهلل للصارث،  نا حمقصح: توممممممهلل بأكلر من ا

 . )إقراره بالمال ل ارٍث(لكن ال توهلل لصارث، فال يوهلل 
فل ما حضممممممممممممممرتمه الصفما  قماح: أُقر أن ابا فالن لمه علة،  يٌن قوره مليصن لاير، فهين 
 قا اقراٌر  ممممممممم يهلل  حمقصح:  قا ا قرار ال يُق ين اال بإجاز  الصرثة، أو اها وجوت 

 ثة. يُق ين اال بإجاز  الصر  بُينة ط عاا ما يف اشكاح، لكن ا قرار  و هاته ال
لص أقر أجن ٍّ؛ افرض أن  قا أقر أجن ، ملا حضممرته الصفا  قاح: "أقر لوممويقة 
فالن مب لغ وقممموره مليصن" و مممقه املليصن أكلر من ثلممميت ال كمممة،  مممين  مممقا ا قرار 
 ممممممم يهلل والَّ ال  حمقصح: حمعم  قا اقراٌر  ممممممم يهلل، ملاها  أن ال ه ة ااا ت صجه يف 

 حمسان لصرث ه. اقرار ا 
   هكر املونف عو  تفريعات، ما  ة  قه ال فريعات 

َِ بالزوِجيىِ ، ال ب قرارِه)  .(وإن َأقََرى المرأتِه بالصىداِق فَّها َمْهُر اْلِمث
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 الفرع اُول: إقرار المريض بالزوجي . 
الرجممين  ممقا الممقل أقر لل رأ  بمماليوجيممة، آممممممممممممممي تممب علل  ممقا ا قرار حق مممال، 

: اها أقر المرأته بالوممممممممممممموال، قاح: فالحمة زوجد هلا علة، مهر قوره مليصن يقصلصن
لاير، مما رأيكم  يُق مين والَّ حمقصح: ال يُق مين؛ أحممه ملمين ا قرار للصارث  قاح ل : ال 
يُق ين اقراره بالومموال، لكن يل د هلا مهر امللين باليوجية ال بإقراره، ما  ام أحمه قو 

 هر امللين. ث  د اليوجية عليها فإن هلا م
ط عماا  ص قمو يُقر هلما بمأكلر من مهر امللمين، وقمو يقر هلما بمأقمين من مهر امللين، وقو 
يقر هلا مبهر امللين، فاملقومممممممممممص : أن هلا مهر امللين، ط عاا  قا ان ا ع ه؛ يعا:  ة 
قالد:  ممممممممهلل، أحما أطالب مبهرل، أما  ص أقر قاح: فالحمة هلا مهر، قالد: ال، أحما 

 جوت بُينة ال اشكاح بالع ين هبا. مس ل ة مهرل، واها وُ 
ُْْر إِ الثاني من التفريعات: ) ان أَباَنها في ِصحىِته لم َيْس   (.ْر ُهاول  َأقََرى أنهَ 

مسممممممممممممماحلين  ويف بعض ]َتا  الفرائض[ملا حضممممممممممممرته الصفا ، الفقهال يقكرون يف 
، ثالطالل: أحممه اها طلقهما عنمو مرض مصته؛ فإحمه  قا الطالل ال أنعها من امليا

فهص أرا  ي  ايين علل  قه املسمممممممألة، ماها قاح  قاح: ال، أحما ما طلق ها ا ن، أحما 
طلق ها من ق ين آممن ني؛ ح  أنعها من املياث، قاح: ال يُق ين اقراره؛ فال يسممقط 

 ارثها بقل . 
رارُه  وإن َأقََرى ل اِرٍث فصَََََََاَر عنَد الم ِت َأْجَنِبيًّا لم يََََّْزْف إق) التفريا الثال :

َه    .(ُنه باط



3521 
 

 قا الرجين أقر لصارث  قاح: أ ة فالن له علة،  ين قوره مليصن لاير، و قا الرجين 
وقمد ا قرار كمان أ صه وارثماا؛ ليي له أبنال )املقر(،   ق ين مصته حوث له أبنال، 
، وقمو كمان عنمو  ف مات واأخ غي وارث، فوممممممممممممممار املق،ر لمه عنمو املصت غي وارث 

ة ملع م حالة ا قرار والَّ حالة املصت  قاح املونف: املع م حالا قرار وارثاا، فهين ا
 ا قرار ال حالة املصت، خبالف الص ية والعطية. 

َه )قماح:  ار ، ما معىن  قه الع ار   يعا: أن  قا ا قر (لم يََََّْزْف إقرارُه  ُنَه بَاطَ
، فممإها قلنمما غي الزم فهص مصق ٌف علل ص ال حمقصح عنممه احمممه بمماطممين، بممين  ص غي الزم 

اجاز  الصرثة؛ فإن أجازه الصرثة ث د، وان مل أييوه مل يل د، وقو آ ق: أن اجاز  
 الصرثة  ين  ة متلي  والَّ تنفيق  تنفيق. 

وإن َأقََرى لغيِر وارٍث أو أعطاه َصحى، وإن صاَر عنَد الم ِت المسعل  الرابع : )
 .(َوارِ ًا

وارث  ح  مات،  قا ما فيه  ؛ ف قة غي)أقر لغير وارٍث( مقه عكسممممممممممممممها؛ اها 
 اشكاح أن ا قرار   يهلل. 

: حمقصح: "ملاح هل : مثال ذل فوممممممممار عنو املصت وارثاا،  )أقر لغير وارٍث(اها 
اأخ أقر أ يمه بموين  مليصن لاير، وكمان حماح ا قرار عنموه ولمو،  قا الرجين املقر 

ا، املصت وارثا  عنوه ولٌو، ومات ابنه، فل ا مات ما عنوه ا ص ، فومممممممار اأخ عنو
 العم   الة ا قرار والَّ حالة املصت  العم   الة ا قرار ال  الة املصت". 

 قه الكل ة ليسد علل وفال املق ب، واملسألة  قه  )أو أعطاه(قاح املونف: 
حوممين فيها يف عو  من ك ب املق ب اشممكاح: أ م يف باب العطية يقكرون أن 
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طرا اا م  يقكرو ا اآمممممممممممممم  )با  اُقرار(ا عطال، ويف العم   الة املصت ال  الة 
الكالم علل ا قرار ويمقكرون أن العم  فيهما  الة ا عطال، ف ا املقوَّم  ما هكروه 

أخصر ]يف باب ا قرار والَّ ما هكروه يف باب العطية  عو  من... يعا  احب 
يف  عاهكر ممما يف  مممقا ال ممماب علل قصح وهكر ممما يف بممماب... ي المختصََََََََََرات[

العطيمة هكر ما علل الومممممممممممممم يهلل من املمق مب، ويف باب ا قرار هكر ا علل القصح 
املقابين و ص: أن املع م  حالة ا عطال ال حالة املصت، وكقل   ممممممممممن   مممممممممماحب 

 . ]الكشا [الفروي واهلل أعلم؛ ك ا أشار ا، هل  ال هصش يف 
بمماب   مما هكروه يفمما املع  مو  مما هكروه يف بماب ا قرار يف مسممممممممممممممألمة العطيمة والَّ 

 العطية يف مسألة العطية  العطية، يقصح النا م: 
ر      َََََه مَََََا َذ  وإن يخَََََال  الفْي

 
 فََي غََيََر بَََََابَََََه فََغََيََر مََعََتََبََر

 
 وااا يُع م ما هكره يف بابه، اها تعارض ط عاا. 

ا، مسممممممممممألة ا قرار بالنكا ،  قه امرأ  أقرَّت علل    احم قين املوممممممممممنف 
لل  ك ة يقصح: يا فضممممممممميلة الشممممممممميخ،  قه املرأ   حمفسمممممممممها بالنكا : ه ب واحو

رفضمممممممد أن تأش ا، ال يد و ة زوجٌة ل و ة ترفض السممممممم   والطاعة ليوجها، 
جالت ا، جملي القضممال، قاح:  ين أحمده زوج ه  قالد: حمعم أحما زوج ه، فأقرَّت 

 له باليوجية، حُيكم باليوجية والَّ ال  حُيكم باليوجية. 
ََ وإن َأقََ )قاح املونف:  ِعِه ا نان قُِب   .(رىِت امرأةه عَّ  نفِسها بِنكاٍح ولم َيدى
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حمقصح:  ممقه املرأ  الممقل ا َّعل عليهمما واحممو، جممال للشمممممممممممممميخ قمماح:  ممقه زوجد، 
 قالد:   يهلل، حُيكم با قرار والَّ ال  حيكم با قرار. 

الف المصََََََن  وهي اها  :الصَََََ رة الثاني  التي تُعَّم من مفه ف المخالف  فيَ 
اثنان؛ ه  صا اثنان عنو الشمممممممممممميخ، قاح: يا شمممممممممممميخ،  قه زوجد و قا ي  ل ا عاه 

يأ ق ا، قاح: ال، ما  ص بوممم يهلل،  قه زوجد أحما، أحضممممر ا القالممممة، قالد: 
الومممممممممممممم يهلل أحممما أقر أحما زوجممة زيممو، فهممين حُيكم بممإقرار مما أو ال يع م اقرار مما  نمما  

ه ال يوَّعيه  ار اقرار ا: أحممفهصم ع ار  املونف: أحمه ال يع م اقرار ا، وان شرط اع 
أكلر من واحو، ملاها  أن ا قرار حهٌة قا ممممر ، وحنن ا ن اقرار ا  قا آممممنضممممر 
به أحو طريف الوعص ؛ فلقل  قاح: ال يُق ين، والقصح اللان و ص القل مشممل عليه 

 يف املن هل: أحمه يُق ين اقرار ا. 
هلل اقرار عرفنا م  يوممممممممممممم-وجة ا قرار بالنكا ؛ عنوحما املقر بالنكا  تار ا يكصن الي 

وتار ا يكصن املقر  ص الصل وله  مممممممممممصرتان، الومممممممممممصر الد يُق ين فيها اقرار  -اليوجة
 الصل علل املرأ : 

قاح:  قه فالحمة زوجد، أحما أطالب أبص ا يسمل ا ايا ا، قاح أبص ا:  مم يهلل  ة 
َََا عزوج ممممه، يُق ممممين ا قرار وحيكم بمممماليوجيممممة بمممما قرار والَّ ممممما حيكم  حمقصح:  َََدن ن

 : ص رتان ُيحكم فيها ب قرار ال لي
  .(وإن َأقََرى َولِي ها اْلُمْ بََُر بالنكاحِ ) الص رة اُول :
:   حنن آم ق معنا يف أوح ك اب النكا )وليها الم بر(م،ن  ص  )وليها الم بر(

 م،ن  ص الصل القل أصز له أن أم مصلي ه علل النكا   
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 أن ُأم: اأب، أو و يه يف النكا ، فيوهلل فاملق ب عنو م: أن القل أصز له
له اج ار الومم ي  واجملنصحمة وكقل  ال كر، واملسممألة أشممرحما ا، ما فيها من كالم  يف 

 مصلعها. 
 الوصر  اللاحمية الد يُق ين فيها اقرار الصل علل مصلي ه بالنكا  ما  ة  

  .(أو الذي َأِذَنْت له َصحى ): الص رة الثاني 
: امرأ  آُيب، ووليها أ ص ا، قالد له: يا أ ة أحما ث د عنوحما أ ن  قه املرأ  ملالا

مصافقمة، زُوجا، قماح: أُزُوج  بفالن  قالد: مصافقة زُوجا بفالن،   بعو هل  
ه مب اليول قماح:  مقا زوَّجا، تعمالصا يما أطراف المموعص ،  مين أحممده يما أي هما املرأ  

   قممالممد: حمعم أحممما قممو أهحمممد، فممأقر قمماح: وكَّلمده  ممقا الرجممين وأهحمممده لممه يف تيوأمم
 حمعم زوَّج ها، يُق ين اقرار الصل والَّ ال  يُق ين اقرار الصل يف هل . 

أممما اها مل يكن الصل جمماا، ُعلم من مفهصم ع ممارتممه: أن الصل اها مل يكن جمماا ومل 
، قمماح واحممو: فالن  ممقه زوجد، تعممال يمما فال حمممة: يُؤهن لممه، واامما  ص أ ص مما ملالا

 مين أحممد زوج مه  قمالمد: ال، تعماح يما ول: زوَّج هما  قماح: حمعم أحمما زوَّج ها، وأقرَّ 
تزويج إال ُنه ليس له سَََََََََََّط  البماليوجيمة، يُق مين اقراره والَّ ال  ال يُق مين اقراره؛ 

 . برضاها وإذنها

َنَسِب وإن َأقََرى ب)، هكر شروطه قاح: السادس من التفريعات: اُقرار بالنسب
  .معه( أو َم ن ٍن م ه ِل النَسِب أنه ابُنه  َََبَت َنَسُبهصغيٍر 

 يف   ة ا قرار بالنسب:  عنوحما ثالثة شروط هكر ا املونف 
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؛ فُيق ين اقرار )وإن أقر بنسََََََََََب صََََََََََغيٍر أو م ن ن(: الشََََََََََرط اُول: قال
الشممخص بنسممب  مم ي  وجمنصن، أما الك ي فال يُق ين، يأش واحو ك ي بالغ عاقين 

 قا ابا، ال يُق ين اقراره عليه االَّ اها  وَّقه  قا الك ي. ويقصح:  
؛ أما اها جال ا، شمممخص معروف النسمممب؛ )م ه ل النسََب(: الشََرط الثاني

فالن  مقا زيمو ابن آممممممممممممممعيمو، جمال  مالمو قاح:  قا ابا،  ين يُق ين اقراره؛ يقصح: 
 ا ثاب اا.  ا أقررت احمه ابا، حمقصح: ال يُق ين اقراره؛ أن اقراره  قا ينفة به حمس

 ما  صر  هل    الشرط الثال : إمكان صدقه في إقراره،
واحو ع ره عشممممرين آممممنة، جال لصاحو ع ره أربعني آممممنة، قاح:  قا ابا، يُق ين  

 ت نسَََبه() بال يُق ين؛ أحمه ال أكن هل ، فإن كققد الشمممروط قاح املومممنف: 
 يعا: حمسب  قا اجملهصح القل اُ عة حمس ه. 

 ب  اها ا عل النسب  قا ما أثر هل   ما ور  هل   ما أثر  قا النس
ان َميًِّتا َورِ َه)قاح املونف:    .(ف نَ 

قو يوَّعة حمسممب شممخص  ميد، يلقل اعالن يف ااريو  أن واحو جمهصح النسممب 
مات وعنوه تركة عشمممممممممر  ماليني، ه ب للشمممممممممميخ قاح:  قا ابا القل مات، يف 

للقيط ط عاا آ ق معنا يف باب ا-النسب أحو ينازعه  ما يف أحو ينازعه؛ جمهصح 
قريب من  قه املسممممممممممممممألة، وأحمه اها حمازعه فيه شممممممممممممممخٌص فإحمه يُرُجهلل بالعرض علل 

قماح:  قا ابا، ما رأيكم يأ ق املياث والَّ  -القمافمة، لكن  نما مما يف أحمو حممازعمه
 ما يأ ق  يأ ق املياث.
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 .(وإذا ادىَع  َعَّ  شخٍ  بشيٍ  فَصدىَقه َصحى )
تعا، أن يُ نُي فيها: أن ا قرار يومممممهلل بكين  املسمممممألة أرا  املومممممنف  قه 

ا مبليصن  لفظ  يوح عليه؛ وهلقا لص ا عل قاح: يا فضممممممممميلة الشممممممممميخ، أحما أطالب زيوا
لاير، قمماح: ممماها تقصح يمما زيممو  قمماح زيممو:  ممممممممممممممول، اقرار والَّ ممما  ص اقرار  اقرار؛ 

 وَّعة   يهلٌل؛  قا كله منفوموَّقه قاح:  مول، قاح:   يهلل، قاح: ما هكره امل
  يغ ا قرار. 

تعا، ا، فوممممممممين  ي علق با قرار؛ ا قرار ُحهة وبُينة    احم قين املوممممممممنف 
 يُع ين هبا، وللقاعو  يقصلصن: "ال عقر ملن أقر". 

يف وارل قو يسملكها املقر؛ أحمه الرجصي عن ا قرار يف حقصل ا  ميني ال يُق ين، 
ه عن ورل؛ ح  يرج  عن اقراره، فممماملؤلف ا ن ف ممماها يع مممين املقر  ي  ممميت لممم

 ُآي نُي لنا: ما  ة  قه املخارل  و ين  ة   ي ة أم ال 
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َه  ََ أن يْ لَ طُ ِْ سَََََََََْ ه ما يُ ب قرارِ  ََ صََََََََََ (: وإذا وَ )فصَََََََََ ال   ه لْ أَ  ََّيى : له عَ ه مث
ْيُته.وقَ  ََّيى : له عَ ، وإن قالَ  ُ ه اُلْ مَ زِ لَ ، هني. ونح َ مُ زَ َّْ تََ  ه ما يمينِ ه ما فْ لُ  ضََََ

َِّ  بسََََََََببِ   ْ رِ تَ عْ بيِّن  أو يََ  لم تكنْ   تَ كَ .  م سَََََََََ ائ ه م يى ََّ : له عَ ، وإن قالَ الح
 . ً ََّ جى ََ ا أو مُ ي فً : زُ فيه  م قالَ  ه الكالفُ نُ كِ مْ ا يُ ك تً سُ 
َُ  َْر  مُ الْ  رَ كَ نْ فَعَ  ٍَ جَى ََ مُ  نٍ يْ بَدَ  رى قََ ن أَ إ، و  ً حَالَى  ةه دَ يَِّ جَ  ه مَائَ ه مََ زِ لَ    فْ لُ  ََ جََ لَه ا
أو  نٍ  مَ  ضِ بْ بَْ  رى أو أقََ  ضَ بَ قَْ وأَ  نَ هَ أو رَ  بَ هَََ أنََه وَ  رى قََ ه، وإن أَ مَا يمينََِ  رِّ ِْ مُ الْ 
ه فَّه ذل ، مِ صَََْ خَ  حال َ إ وسَََعلَ ، د اُقرارَ حَ  ْ ولم يَ  ضَ الْبْ  رَ كَ نْ ه  م أَ غيرِ 

ان لغيرِ  أنى  رى قََ ه  م أَ َْ تََ عْ ه أو أَ بَ هَ ا أو وَ شََََََََََيوً  وإن بَاعَ  ه، لُ ق   َْ بَ ْْ لم يَُ  هذل َ 
ي كِ َّْ : لم يكْن مِ ه لَّمْر له، وإن قالَ غرامتُ  هُ تْ مَ زِ ولَ  هوال غيرُ  ِي البياُ نفسِ ولم يَ 
 ضَ بَ ه أو أنه قََ كَ ََّ ه مَ أن رى قََ قد أَ  ، إال أن يك نَ تْ ََّ بِ بيِّن  قُ  . وأقافَ ه بعدُ تُ كْ ََّ  م مَ 
 .َْ بَ ْْ ه لم يَُ كَ ََّ  م مَ 
 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََممممممممممممممممممممم

َه   .ه(طُ ِْ سْ ه ما يُ ب قرارِ  ََ صَ : وإذا وَ )فص
قاح: أحما يا  -فضمميلة الشمميخ-؛ جال عنو الشمميخ ه(طُ ِْ سََْ ه ما يُ ب قرارِ  ََ صَََ )إذا وَ 

شيخ أطلب من فالن مليصن لاير، قاح: ل  بُينة  قاح: ما عنول بنية، قاح: ماها 
 املليصن  يممه: ممماها تقصح يفتقصح يمما فالن؛ يُطممالممب مبليصن لاير  يقصح لل مموَّعل عل

 قاح: له علة، ألٌف ال تليما. 
ََ أن )ماها تقصلصن يف  قا  تليمه األف والَّ ما تليمه األف  قاح املوممممممممممنف:  مث

 . ( ُ ه اُلْ مَ زِ لَ ، هني. ونح َ مُ زَ َّْ ال تََ   ه لْ أَ  ََّيى : له عَ يْ لَ 
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 ا عل ف،  ، و ص أقر علل حمفسمممممممممممه باألُن هذا الكالف تناقضه تليمه األف؛ 
ممما ينفة  ممقه األف؛ فهممقا رجصٌي عن ا قرار ال يُق ممين فيممه قصح املقر، بممين يمُمث ممق 

 باألف، اهن..  قا ورل ما يولهلل. 
 يف ورل   ر 

 . َضْيُته(وقَ  ََّيى : له عَ )وإن قالَ 
ملا جال ا عل قاح: يا فضيلة الشيخ، فالن عليه مليصن لاير، ماها تقصح  قاح: ال،  

 لاير وقضي ه اهلل و هلل رب العاملني. كان له مليصن 
 ما رأيكم يُق ين والَّ ال  

 . ه(ه ما يمينِ )فْ لُ قاح املونف: 
يُق ين قصح املقر بي ينه؛ أن  قا اهللق مل يل د أ ممممممممالا عليه اال بإقراره؛ ان  ص ما 
أقر ما يل د عليه، واقراره ي ضمممم ن أحمه قو قضممممل الوين، فال أكن أن ُمُيئ عليه 

 مُيحلمه عليممه، ، فالُنَه لم يثبَت عَّيََه الحَ إال بَاُقراريف  مقه اهللممالمة؛ ا قرار 
 لكن حمطلب منه الي ني،  قا اأ ين احمه يُق ين قصله اال يف حال ني قاح:

د ؛ أحمممه اها ُوجمموت ال ُينممة فمماهللق ث ممد عليممه ليي بممإقراره، ث ممبيِّنََ ( )مََا لم تكنْ 
 عليه اهللق بال ُينة. 
َِّ  بسببِ   ْ رِ تَ عْ يََ )أو : االستثنا  الثاني  . (الح

 ؛ قاح: يا فضممميلة الشممميخ، أحما أُطالب فالن مبليصن لاير)أو يعتر  بسَََبب الحَ(
أحمه اشمممممممم م من عنول فلة، قاح: يا فضمممممممميلة الشمممممممميخ، أما كصن اشمممممممم يد الفلة 
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فومممممممممممممم يهلل ولكا قضمممممممممممممميد  قه املليصن، ا ن عنوحما ث د عليه اهللق ليي فقط 
ت ال ي ، ي بممإقراره بمماألف أو بمماملليصن واامما بل ص بممإقراره، بممين ث ممد عليممه اهللق لي

ا ن أث  نمما عليممه ال ي  والَّ ال  ث ممد عليممه ال ي ، وممما ام أن ث ممد عليمم  ال ي  ا ن 
 أحمد توَّعة الصفال باملليصن، فنقصح: ال يُق ين حينئق   قا اأمر. 

ن اللان أ ففرَّقصا بني ما عاهاه ا، آم ب  وما أقر فيه باهللق  ون عيوه ا، آ ب؛
 ث د عليه بالس ب وا قرار، اأوح ث د عليه با قرار فقط واهلل أعلم.

ف اها حمقصح اها قاح: يا فضمممممميلة الشمممممميخ، كان علة، مليصن لاير اشمممممم يد منه بيد 
مبليصن لاير وآممممممممممممممو ت، ممماها حمقصح  حمقصح:  ممات ال ُينممة يمما أيهمما الرجممين علل أحممم  

   قل،ب املوَّع،ل عليه ا، موَّعهة؛  مممممممارآمممممممو ت،  مممممممار م،ن املطالب بال ُينة ا ن
 موَّعياا بالسوا ، فنطال ه بال ُينة.

ا ي فً : زُ  م قالَ  فيه ه الكالفُ نُ كِ مْ ا يُ ك تً سََُ  تَ كَ مائ ،  م سَََ  يى ََّ : له عَ )وإن قالَ 
 . ( ً حالى  ةه دَ يِّ جَ  ه مائ ه مَ زِ . لَ  ً ََّ جى ََ أو مُ 

اح خ أحما أطلب منه مليصن لاير، قملا كان يف اثك ة والوعصم قاحل ة، قاح: يا شمممممي
ا أ صه والَّ وبعو -الشمممممميخ لل وع،ل عليه: ماها تقصح  قاح: "له علة، مليصن لاير" 

فقاح: مليصن لاير ميور ، ماها  -ىامة وَّال شمممممممممةل أشممممممممممار له بإشمممممممممار  والَّ شممممممممممةل
 تقصلصن  عليه مليصن والَّ ما عليه مليصن 

ين املؤلف   قاح: له علةَّ مليصن –صتاا فقاح: اها آمممممكد آمممممك تعا، فومممممَّ
لاير،   آمممكد آمممكصت أكنه الكالم فيه، يعا ثصان معوو  ، يعا كأن اثامة 
والَّ  قا القل يريو أن ي شمممممشمممممه ما أو مممممين له الرآمممممالة، فسمممممكد، قاح: له علة، 
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 ما رأيكم  حمقصح: ال، علي  مليصن -مليصن لاير، قاح: يا شممممممممممميخ مليصن لاير ميور 
 ة ما فيها كالم، لاير حقيقية وآلي 

الومممممصر  اللاحمية: مؤجلة؛ يقصح: يا شممممميخ أحما أطال ه مبليصن لاير، ما تقصح يا املوع،ل 
عليه  قاح: علة، مليصن لاير مؤجلة ُتوف  بعو عشممممر  آممممنصات، كالم م وممممين يُق ين 

يصن، املق ب: أحمه مل–والَّ ال  حمقصح: ث  د عليه مليصن مؤجلة عشممممممممممر  آممممممممممنصات 
ر املقومممص : أحمه ث  د عليه مليصن مؤجلة علل عشممم -مالينيوالقصح اللان: عشمممر  

 آنصات. 
لكن لص قاح: علة، مليصن، أقر باملليصن وآمممممكد، قاح: يا شممممميخ علة، مليصن.... 

اها ، م)سََََكت سََََك تًا يمكنه الكالف فيه(مؤجلة ملو  عشمممممر آمممممنصات، بعو ما 
ال ا،  محمقصح  عليم  مليصن حمالمَّة مما فيممه تمأجيمين، يوممممممممممممممي ا ن  عصاه اأجمين ك

 بُينة.
َُ  َْر  مُ الْ  رَ كَ نْ فعَ  ٍَ جى ََ مُ  نٍ يْ بدَ  رى قََ ن أَ إ)و   . ه(مَا يمينِ  رِّ ِْ مُ الْ  فْ لُ  ََ جَ له ا
َُ  َْر  مُ الْ  رَ كَ نْ فََعَ  ٍَ جََى ََ مُ  نٍ يْ بََدَ  رى قََ )أَ ن او  ؛  ممقه ه(مَا يمينََِ  رِّ ِْ مُ الْ  فْ لُ  ََ جَََ لََه ا

علل  قاح: يا شممميخ أحما أقر مممصر  املسمممالة السمممابقة لكن الكالم فيه م ومممين؛ يعا 
 حمفسة مبليصن لاير مؤجلة، قاح املوَّعة: ال يا شيخ حالَّة. 

القصح قصح م،ن يممموعة اأجمممين والَّ من يممموعة اهلللصح  حمقصح:  نممما الممموين  مممقا مل 
يل د عليه اال بإقراره، وقو أتل بإقرار  م ومممممين اما أن حمق له أو حمُ طله؛ فإن أبطلناه 

ه فعليه مليصن مؤجلة وليسممممممممممممممد حالَّة، فهقه معىن فال شممممممممممممممةل عليه، أو ان ق لنا
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 -فالقصح– ََ جَ َُ ا -املوَّعهة–له  َْر  مُ الْ  رَ كَ نْ فعَ  ٍَ جى ََ مُ  نٍ يْ بدَ  رى قََ ن أَ إ)و املسممممممممممممألة 
 . ه(مَا يمينِ  -لكن– رِّ ِْ مُ الْ  ق لُ 

 .ه(يرِ أو غ نٍ  مَ  ضِ بْ بَْ  رى أو أقََ  ضَ بَ قَْ وأَ  نَ هَ أو رَ  بَ هَ أنه وَ  رى قََ )وإن أَ 
عنوحما املؤلف هكر ثالث  ممممممممصر ا ن في ا ي علق با قرار -واحو لل  ك ة جال 

ا قاح: يا فالن ل   وية ما فلة، قاح:  -بالق ض جال واحو و ب شمممممممممممممخومممممممممممممما
اك ب ل  قا الكالم، اك ب ل اقرار علل حمفسمممممممم  بأحم  و   ا، فك ب اقرار: 

الن قممو ن الف"بسممممممممممممممم اهلل الرمحن الرحيم، أممما بعممو، فممأحممما املقر أ حممماه فالن بن فال
و  د بيد الفالن الكاحلن بشممممممممماري آممممممممملطاحمة ث و ع و اللطيف وأق ضممممممممم ه اياه" 
وعلل  قا جرم ال صقي ، أ ق الصرقة،  ص ق ض ال يد وال فقط ق ض ورقة ا ن  

ا تس لم يعا ا ن مل -كلي من الناو-ق ض ورقة، لكن  قه الصرقة العا   جاريٌة 
حم  ول أعلصك تصُق  علل االآممممممممممم الم أوالا والَّ يعطص املكافأ  وَّال تسممممممممممم لم م لغ حمق

 .  أوالَّ  تصُق  علل االآ الم أوالا
 فيقصح: احممثر يا شيخ  ص مصق  اآ الم. 

 قاح: يا شيخ   يهلل أن مصق  اآ الم لكا ما اآ ل د. 
  قا ال صقي  تصقيع  وا قرار اقرارك  

 قاح: حمعم  ص اقرارل ولكا ما اآ  لد. 
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، فالومممممصر  اأو،: أعطاه ال يد ووق  اقراراا بأحمه و  ه وأق ضمممممه، حمام  قه مسمممممأل نا
وقام الوممممممممم هلل قالصا أوال ه: يا أباحما، كيف تعطة الناو ال ربال بيصت، تصزي ! وما 

 اهللين  قالصا: اهللين بسيط، اهل ة ال تليم اال بالق ض، قاح: رجعد عن   د  
عنوحما  كين علل اهلل، ما ل جال ثان يصم الرجين يسمممممممممممممم لم مفاتيهلل ال يد، قاح: تص 

 شةل، اطل . 
 ه ب فصراا ا، اثك ة، قاح: يا فضيلة الشيخ أطالب ب يد و قه وثيقة اقرار. 

 قاح: تعاح، ماها تقصح يف  قا ال صقي   
 قاح:   يهلل تصقيعة. 

 ملاها...  
 قاح: أحما ما أق ضه، أحما رجعد عن   د ق ين ا ق اض. 

 قاح: أحمد مصُق  اق اض. 
 :   يهلل أن مصق  لكا ما أق ضد. قاح

ا ن الشممخص القل أقر علل حمفسممه يقصح -ماها يقصح املوممنف  قاح: ان آممأح 
له القالة: ل  أن كُلف  و  ؛ فإن آأح احالف  و ه فإحمه حُيلَّف؛ فإن 
حمكين اخلومممم، يعا يقصح له: احلف باهلل العمثيم أحم  اآممم ل د ال يد، القالمممة 

الف يقصح: احلف بمماهلل العمثيم احممم  اآمممممممممممممم ل ممد ا ن  ممقا الرجممين يطلممب ا ح
ال يد، قاح: ال واهلل ما أحلف، ماها يوممممممممممممممي  اها حمكين ُقضممممممممممممممة عليه بالنكصح، 
واهلل و هلل رب العاملني، ال يد ي قل لوممممممممممممماح ه،  قه الوممممممممممممممصر  اأو،: "أقر أحمه 
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ا كل ممممة  ترج  علل "و ممممب ور ن" يعا "و ممممب  )وأقبض(و ممممب وأق ض" ط عمممما
  ض". وأق ض" أو "ر ن وأق

قاح: أحمد علي   ين، تعا، ار ن عنول ال يد يف مقابين  قا  الصَََََ رة الثاني :
 الوين. 

 قاح: أبشر. 
وك ب له ورقة: "بسممم اهلل الرمحن الرحيم، أحما املصق  أ حماه قو ر ند بيد الصاق  يف 

 املكان الفالن لييو وأق ض ه اياه" وعلل  قا جرم ال صقي . 
 قاح: أعطا املفاتيهلل. 

ا آأآل   ال يد. قا  ح: آث ق أغرالة وغوا
  الر ن. ، رج  يفُن الرهن ال يَّزف إال بالْبضه ب لل يد ورج  يف ر نه؛ 

قمماح: ممما فيمم  ترج  يف الر ن، وه ممب لل  ك ممة يشمممممممممممممم كة، قمماح:  ممقا ر نا 
 وأق ضا. 

 يقصح القالة: تعاح يا أيها الرا ن،  ين ا قرار اقرارك  
 قاح: حمعم اقرارل. 

 أق ض ه   قاح:  ين
 قاح: ال ما أق ض ه. 

 أحمكر الق ض ومل أ و ا قرار، حمقصح له: ل  احالف  و  . 
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يقصح: يا شمممممميخ اجعله حيلف باهلل العمثيم احمه اآمممممم لم، اها حلف باهلل احمه اآمممممم لم 
 ُيسلَّم، يوي الر ن الزم، اها حمكين عن اهلللف فالر ن غي الزم. 

 . الص رة الثالث : أقر بْبض  مٍن أو غيره
تأش تشممم ل بضممماعة، وتقصح لل احل : ما ُأآمممل   الل ن ح  تعطيا فاتصر  وآمممنو 

 بأحم  اآ ل د امل لغ وقوره؛ لكة عنوما أآ لم ما يوي اشكاح. 
ان أحما ق ضممممممممممممد من فالن الفالن م لغ وقوره  -آمممممممممممنو، ق ض-فصقَّ  ل ، قاح: 

 ح:  اتمخسمممممممة  الف لاير مقابين شمممممممرال ال ضممممممماعة الفالحمية، وأعطاك السمممممممنو، قا
 النقص . 

قلد: حمسمي ها يف ال يد آماىا، آمأه ب أحضمر ا و ش هبا الي ، فق  د تأش 
 هبا وا  فيد، ا  فل  قا اهلل يهويه. 

ه ب ورف   عصم يف اثك ة: ان فالن ما آممممممممممممممو  النقص ؛ اشمممممممممممممم م من عنول 
 بضاعة خب سة  الف ومل يوف . 

نو الق ض قاح: يا جئد أحمد ومع  آممممممممممنو الق ض، فهال  قا الرجين ومعه آمممممممممم
 شيخ كيف يقصح احمه ما اآ لم   قا آنو ق ض خبس ة  الف وعليه تصقيعه. 

 يقصح له الشيخ:  قا تصقيع   
 قاح: حمعم  قا تصقيعة، لكا مل أآ لم. 

فهممين حمقصح ال عممقر ملن أقر و ممقا ُيكممُقب حمفسمممممممممممممممه ! حمقصح: ال، حمعطيممه احالف 
  و ه، حمقصح: ل  أني  و  ؛ فإن حلف ُحكم له. 
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  .(قرارَ د اُحَ  ْ ولم يَ  ضَ الْبْ  رَ كَ نْ ه  م أَ أو غيرِ  نٍ  مَ  ضِ بْ بَْ  رى )أو أقََ 
رت له ؛ قاح:  مممممممم يهلل ال صقي  تصقيعة وأحما أق(د اُقرارَ حَ  ْ ولم يَ  ضَ الْبْ  رَ كَ نْ )أَ 

 ولكا مل أق ضه، ف ا اهللكم 
 . ه فَّه ذل (مِ صْ خَ  حال َ إ )وسعلَ 

ن ُلف حل،ف  ص وُحكم له"؛ ؛ قمالصا: "فإن حمكين اخلوممممممممممممممم عن اهلل)فَّه ذل (
ق  ؛  احل اا ملا الصاحو يسمممممممل   حمقص  يقصح: و العادة جاري ه باُقرار بالْبض قبَّه

ل  نا احم  اآممممممممم ل د، ُيسمممممممممل   شمممممممممي  كال ن  ا ن؛ تق ب وتومممممممممرف ل  
مخسممني ألف من ال ن ، وماها يعطصحم   اخل سممني ألف والَّ ورقة االآمم الم أوح  

 حم  اآمم ل د، تصُق  احم  تسمم لم وبعو ا تأ ق النقص ،ورقة اآمم الم، يقصح: وُق  ا
وقعد احم  اآمم ل د قاح ل : ما يف حمقص ، ف اها توممن    ين حمقصح ال عقر ملن 

 أقر  ي قل له قضية واحو  و ة احالف  و ه. 
 احم قين ا، مسألة  آا آة فقاح: 

ان لغيرِ  أنى  رى قََ ه  م أَ َْ تََ عْ ه أو أَ بَ هَ ا أو وَ شََََََََيوً  )وإن باعَ  ه، ق لُ  َْ بَ ْْ لم يَُ  هذل َ 
 .ه(وال غيرُ  ِي البياُ نفسِ ولم يَ 

حنن قلنا: ان اقرار حهٌة قا ممممممممر ؛ الرجين  قا باي، عنوه قطعة أرض وباعها لييو 
ملا باعها بعو ا بشمممهر ارتفعد أآمممعار اأرالمممة، و ص مسمممكني باعها  -لنومممر–

 بنوف مليصن ارتفعد اأآعار  ارت مبليصحمني، تصرط، ماها فعين  
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: ا   يا ى و، أحما آمممممممممأه ب للشممممممممميخ وأقر أن اأرض  قه أ مممممممممالا ه ب وقاح
ليسمممد ملكة وأحما بعد بي  فضمممصل وأن اأرض مل  ث و، وه  د قلد: يا 

خ قاح: يا شممممي -ى و ا ن رف   عصم علل حموممممر-شمممميخ أحما جئد حما م وتاحلب 
 أريو اأرض حقة،  قا ال ي  باطين وأحما أطالب باأرض. 

 ل    عنوك بُينة أن اأرض
 قاح: ما عنول بُينة، لكن  قا فالن يُقر أن اأرض ل وأحمه ال ألكها. 

 ممين ، ا ن حنن حمريمو حمُعُن اُقرار ح َ  قَاصََََََََََرةيُق مين اقرار والَّ ال  ال يُق مين؛ 
 ا قرار يف ا لرار بال ي، فال يُق ين ا قرار. 

ما أع قه يريو  ع و وبعو؛ أع ق اله(َْ تََ عْ ه أو أَ بَ هَ ا أو وَ شََََََيوً  وإن باعَ )وهلقا قاح: 
أن يعيوه ثاحمية، ماها قاح  قاح: الوممراحة أ ممالا الع و ليي ملكاا ل، أحما أقر بأحمه 

 وقد الع ق أحما أع قد ما ال أمل . 
يوممممممممممممهلل الع ق ما ال أل   ال يوممممممممممممهلل، حمقصح: ال يُق ين اقراره، اهن  نا ال بو من 

ع اٌف قر غيه، وا قرار  ص اال ُينة، ما عا  يف اقرار؛ أن ا قرار  نا يضمممممممممر به امل
 علل حمفسه أما اع اف علل غيه ال. 

لكن اها قلنا: ال يُق ين ا قرار، افرض احمه مسمممممممكني؛ ى و  ممممممما ل وفعالا اأرض 
له، ف ا الع ين ا ن  حمقصح: ما يه  ، حق  ىفصه؛ فقاح املونف: ال ينفسخ 

رام ه ملن أقر  قا املقر غ ال ي  وال تنفسمخ اهل ة وال ا جار ، ال ينفسخ، لكن يليم
لمممه، حمقصح: تعممماح، أحممممد أقررت أن اأرض ث مممو،  يممما ا ف  ث مممو قي مممة  مممقه 

 اأرض.  
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 . ه(غرامتُ  هُ تْ مَ زِ )ولَ 
 يف  قه الوصر :  ين يُق ين با قرار  ال يُق ين. 

ين لكن  ين يُق ين بال ُينة والَّ ما يق ين  اها أحما أتيد ب ُينة للشمممممممممممممميخ هبقا الكالم يُق 
  ما يُق ين علل تفويين، ما  ص ال فويين  آيقكره املونف ا ن.والَّ 
بيِّن   . وأقافَ ه بعدُ تُ كْ ََّ ي  م مَ كِ َّْ : لم يكْن مِ ه لَّمْر له، وإن قالَ غرامتُ  هُ تْ مَ زِ )ولَ 
 .(َْ بَ ْْ ه لم يَُ كَ ََّ  م مَ  ضَ بَ ه أو أنه قََ كَ ََّ أنه مَ  رى قََ قد أَ  ، إال أن يك نَ تْ ََّ بِ قُ 

: أحممما ا ن يعا–كن ملكة، ولكنا متلك ممه بعممو هلمم  اها قمماح: وقممد ال ي  مل ي
ي  ل يليما ب رامممة ث ممو، أقصح: ال يمما شمممممممممممممميخ، أحممما ممما يليما غرامممة ث ممو؛ أن 

 أ الا  ص وقد ال ي  كان مل  ث و، أما بعو هل  فقو و  ه ل. 
كن ي فهمين يُق مين  مقا الكالم  يُق مين اها أق مد ال ُينمة؛ اها أق د ال ُينة علل أحمه مل

 ملكة وقد ال ي  وأحما ملك ه بعو هل . قُ ين. 
 الوصر  اللاحمية: ال يُق ين ح  لص ب ُينة، ما  ة  قه الوصر   

 .(َْ بَ ْْ ه لم يَُ كَ ََّ  م مَ  ضَ بَ ه أو أنه قََ كَ ََّ أنه مَ  رى قََ قد أَ  )إال أن يك نَ 
ملممما بممماي اأرض مممماها ك مممب يف العقمممو  قممماح: أحمممما فالن الفالن أبي   مممقه اأرض 

صاقعة يف ملكة الشمممممممممممرعة لفالن الفالن،   أتيد ب ُينة تشمممممممممممهو أن وقد ال ي  ال
 اأرض مل تكن ملكة.

  ين  قه ال ُينة تُق ين يف ابطاح ال ي   قاح: ال تُق ين. 
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بممد ال ُينممة، أو  ملمماها ممما تق ممين  أحما أحممما ُأكممُقب ال ُينممة؛ ا ن أحممما يف عقممول قممو كممقَّ
لد  ق ضمممممد من فالن مليصن لاير ون اأرض اأن قلد ملالا يف آمممممنو الق ض: أن

 أملكها وقو بع ها؛ أحمه حينئق  قو كقَّب ال ُينة. 
   احم قين ا، فوين، و قا الفوين يف ا قرار باجمل ين. 
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ْرُه، ف ن أََب  ُحِبَس حت   ََ له: َفسََِّ ذا قي َه( إذا قاَل: له َعََّيى شََي ه أوَ  )فصََ
 َِّ َره ِبَح َره، ف ن َفسََى َرهيََُفسََِّ ََ، وإن َفسََى َِّ ماٍل قُِب ْفَعٍ  أو بعق ِبَمْيَتٍ  أو خْمٍر  شََُ

َُ بكٍَّب مباٍح نْفُعه أو َحدِّ َقْذٍ ، وإن قاَل:  َب ْْ َْ، ويَُ َب ْْ ِر ج زٍة لم يَُ ِْشََََََْ أوَ 
. رُِجَا في تفسيِر ِجْنِسه إليه، ف ن َفسىَره بِ ْنٍس أو بعجناٍس قُ  ََ له عََّيى أَْل ه ِب

ه عََّيى ما بيَن ِدرهٍم وعشَََََرٍة. َلزَِمه  ماني ه، وإن قاَل: ما بيَن منه، وإذا قاَل: ل
ِدْرَهٍم إل  عشََََََرٍة أو من ِدْرَهٍم إل  َعشََََََرٍة. لزَِمه ِتسََََََع ه، وإن قاَل: له َعََّيى 
ه أحَُدهما ويُعيَُِّنه، وإن قاَل: له عََّيى َتْمره في ِجراٍ ، أو  ِدرهمه أو ِدينَاره. َلزِمََ

ِْرٌّ باُوىِل. ِسكِّينه في ِقراٍ ،  أو َف ٌّ في َخاَتٍم. ونحِ ه، فه  ُم
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

َه  ذا :)فص   .(إذا قاَل: له َعََّيى شي ه أوَ 
اأ مين: أن ا حمسان اها أقر علل حمفسه بشةل وأ قوا به؛ ال عقر ملن أقر، لكن  

 شةل  اها أقر بشةل ُم هم  كيف حمُث قه ب
 قاح: أحما أقر علل حمفسة  ق. 
 وماها اهللق  كيف حمُث قه به  

 أو أقر علل حمفسة مباح. 
 كم حمأ ق منه  مليصن والَّ ماحلة لاير والَّ حموف لاير  

فال بمو ل نفيمق ا قرار أن يكصن  مقا ا قرار بيُمنماا، أما ان كان اقرار جُم ين ال يُفهم 
 أن حمنفقه. معناه ال حمس طي  
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 لص أقر مبه ين ف ا اهللكم  
ذا)قاح املونف:   .(إذا قاَل: له َعََّيى شي ه أوَ 
  قا اقرار جم ين، وما  ص الشةل   )له عَّيم شي (

ذا( ؛ يقصح: أقر لفالن بكقا أشمممممممممممممميال، كقا، كقا  قه ما معنا ا  ال بو أن )أوَ 
 تُفسَّر، ف اها حمقصح له 

ََ له: َفسِّْرهُ )   .(قي
 : فُسر اقرارك، فله حال ان: حمقصح تعاح
  .(ف ن أََب )اأو،: 

 أن يرفض؛ يقصح: ال لن أفُسر، أين حمضعه يا شيخ 
 .(ُحِبَس حت  يََُفسَِّره)

حمعم حُي ي؛ أن حقصل ع ا   قه؛ الرجين يريو حقه، حمقصح: "حُي ي ح  يفُسر، 
 فإن فسَّر يطل  من السهن". 

 سي يُق ين. ان فسَّر فال فسيات ى  لة؛ ما كين تف
 قاح: له علة، ماح. 

 قلنا: فُسر  
 قاح: أفسره؛  قا املاح  ص أن هاك اليصم أ قت منه  قه الصرقة. 
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رأي م  مممقه ال تُرم بمممالعني اجملر  ،  مممقه الصرقمممة حق مممه، مممما ي  ل ح  يُقر، بريممماح 
، ف ا اهللكم   أكن أشة لكن  قه الصرقة ليسد ماالا

َِّ ُشفْ ) ََ ف ن َفسىَره ِبَح َِّ ماٍل قُِب  .(َعٍ  أو بعق
 ؛ قاح: له علة، شةٌل. )إن فسىره(

 قالصا: ما الشةل  
 قاح: له حق ُشفعة علة،؛ أن أحما اش يد أرض من شريكة. 

: لاير، حموممممممممف لاير، أشممممممممة، لك )أو بعقَ مال(يُق ين  قا ال فسممممممممي،  ن يعا ملالا
 .  تقصح....  قا ليي ماالا
 الد ال تُق ين ما  ة النصي اللان من ال فسيات 

  .(وإن َفسىَره ِبَمْيَت ٍ )
 قاح: له علة، شةل. 
 قاح: وما  ص الشةل  

 قاح: مي ة، أحما أ قت منه مي ة وأب ل أر  ا له. 
 .ُن الميت  ليست مااًل وال تَّزف في الذم ال يُق ين؛ 

  .(أو خْمرٍ )
 ؛ قاح: له علة، شةل. )أو خمر(

 وما الشةل  
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 ر. قاح: له قارور  مخ
 ال يُق ين.  

ِْْشِر ج زةٍ )   .(أوَ 
 ؛ ملين:  قه الصرقة ال قي ة له، فال يُق ين.)قشر ج زة(

( َْ َب ْْ   .(لم يَُ
 ما القل يُق ين أيضاا 

َُ بكٍَّب مباٍح نْفُعه) َب ْْ  .(ويَُ
 قاح: له علة، شةل  

 وما الشةل  
 قاح: كلب  يو. 
 يُق ين والَّ ال  يُق ين.

  .(أو َحدِّ َقْذ ٍ )
 ل. له علة، شة
 وما الشةل  

 ؛ أن ال عيو  قا قو ققفه. )حد قذ (قاح: له 
َره بِ ْنٍس أو) ه إليه، ف ن َفسَََى . رُِجَا في تفسََيِر ِجْنسَََِ  وإن قاَل: له عََّيى أَْل ه

ََ منه   .(بعجناٍس قُِب
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 قاح: أحما أطالب فالن بوين قوره ألف. 
 قاح: حمعم   يهلل له علة، ألف. 

 قاح: ألف ماها  
 . قاح: ألف لاير

 يُق ين، ألف  والر يُق ين.
ف ن )قاح: ألف؛ مخسمممم احلة رياالت ومخسمممم احلة  والرات، يُق ين،  قا معىن قصله: 

 كقل  يُق ين.  (َفسىَره بِ ْنٍس أو بعجناسٍ 
  .(وإذا قاَل: له عََّيى ما بيَن ِدرهٍم وعشرٍة. َلزَِمه  ماني ه )

   كم  ما بني الور م والعشر  )له عَّيم ما بين الدرهم والعشرة(

ال  ، وأربع ، )ا نين، و واحو وكقفه، والعشمممر  كقفها، كم ي قل عنوحما  واحمية؛ 
احمية  قه واحمية أرقام، فنقصح: عليه و وخمسَ ، وسَت ، وسَبع ، و ماني ، وتسع (

  را م.
  .(وإن قاَل: ما بيَن ِدْرَهٍم إل  عشرٍة أو من ِدْرَهٍم إل  َعشرٍة. لزَِمه ِتسع ه )

 اية ال تو ين، ما بني الور م ا، عشممممممممممر  أو من  ر م ا، عشممممممممممر ، حمعم؛ أن ال
ال تو ين؛ من الور م ا، العشمممممر   قه فيها تسمممممعة،  -عشمممممر –قاح: وال اية  نا 

 وال اية  ارجٌة عن ا قرار. 
  .(وإن قاَل: له َعََّيى ِدرهمه أو ِديناره. َلزَِمه أحُدهما ويُعيَُِّنه): المسال  الخامس 



3544 
 

ر بأن علة،  ر اا أو  يناراا. قاح: يا شيخ، 
 أحما أقه

 فنقصح: ليمه أحو ا ويُطلب منه تعيني  قا املقر به. 
  .(وإن قاَل: له عََّيى َتْمره في ِجرا ٍ ): السادس

أتل ؛ كيي جال وبعوين آلَّم، قاح: يليمه ما أقر به، ف(له عََّيى َتْمره في ِجرا ٍ )
أطممال ممه بممالكيي؛ أحمممه قمماح: أقر الرجممين بممال  ر بمموون كيي، قمماح: يمما شمممممممممممممميخ أحممما 

بممال  ر يف جراب، فهممين  ص مقرٌّ بممال  ر وااراب والَّ مقر بممال  ر  قمماح: ال، مقرٌّ 
 باأوح فقط و ص ال  ر. 

  .(أو ِسكِّينه في ِقرا ٍ )اللان: 
، يليمه )ِقرا (شممممممممنط ه الد يصلمممممممم  هبا، فهال بالسممممممممكني بوون  )سََََََكين في(

 . ُنه أقر بالسكين القراب  قاح: ال يليمه القراب؛
 . (أو َف ٌّ في َخاَتمٍ )

ص بوون ، قاح:  ش به، فأتل بالف)ف ٌّ في خاتم(قاح: يا شمممممميخ فالن له علة، 
 اخلامت. 

   :يمأ والَّ ال  يمأ؛ أحمه ال يليمه االَّ اأوح؛ وهلقا قاح املونف 
ِْرٌّ باُوىِل.)  .واهلل أعَّم( ونحِ ه، فه  ُم

يعا: ال  ر، والسممممممكني، والفص، قاح بعض الشممممممرَّا : و  ر   )فه  مْرٌّ باُول(
 كل ة هكر ا مسألة اخلامت ايقاحماا خب م الك اب. 
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ا، وحمسممممأله  حمسممممأح اهلل  أن  أن أعين ما تعلَّ ناه عل اا حمافعاا ولصجهه  الومممما
أيل عنَّا املومممنف  ي اايال وأن يرمحه وأن ي فر له وأن يسمممكنه فسممميهلل اانان، 

أن   ي اايال، وحمسمممممممممممممممأح اهلل  تعمما، نمما ا مممام/ أمحممو وأن أيل ع
 أ عنا به يف جنات النعيم. 

و ؤالل الفقهمال هلم علينما حق وهلم علينا فضممممممممممممممين ومنَّة؛ ف قنا عليهم: أن حموعص 
 هلم، وأن حمقكر م يف  عاحلنا. 

قمممو تنممماقلمممه النممماو؛  و مممقا الفقمممه؛ الفقمممه اهللن لة ممممق مممب ا ممممام/ أمحمممو 
ا ب اأربعة، قو تناقلها الناو جيالا بعو جيين؛ ف هو يف كين و كقا شمممممممممممممأن املق

عومممر  من العومممصر مجاعٌة ك يٌ  قو  رآمممصا  قا الفقه، و رَّآمممصه لطالهبم، وتصاترت 
 قه املقا ب اأربعة يف كين جيين  ويف كين عور، و قا فرل بني املقا ب اأربعة 

أحل  هما عل ممال  وبني آمممممممممممممماحلر املمقا مب؛ يعا اها جئمد ا، املمقا مب املنممورآممممممممممممممة،
وجم هوون وفقهال ومن أحل ة الوين، لكن ال أكن  أن جتيم يف كلي  من مسممممممماحلين 
الفقه بومممم ة حمسمممم ة  قه اأقصاح اليهم، أو توممممهلل حمسمممم ة اأقصاح اليهم، لكن اها 
أر ت أن تعرف تفا ممممممميلها وشمممممممروطها وما القل ُيسممممممم لىن منها وما القل يو ين 

كقق مقا  هم علل  قا الصجه، ملاها   فيها وما القل ال يو ين، ال تسمممممم طي  أن
أ ا مل ت صاتر ومل ُتورَّو ومل توممنَّف علل شممكين و وممرات وشممرو  وحصاشممة وما 

 ا، هل ، خبالف  قه املقا ب الفقهية اأربعة. 
عن مجاعة  من الشمممميصخ، أحما أهكر  قا  و قا املق ب قو أ قه الفقي ا، اهلل 

 ا أآماحميو، ليسد يعا... ا ن أهكر لكم واحوح  يُعلم أن املقا ب الفقهية هل
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زاد ]يف كين ط قة، واالَّ ففة كين ط قة عشممرات من الشمميصخ؛ فهقا املنت  ص اليا  
علل الشميخ/ ع و اهلل بن ى و اهللسني  قرأه الع و الفقي ا، ربه  المسَتْنا[

و  أبا اخليين من أوله ا،   ره وعلل غيه من املشممممممايخ؛ يعا شمممممميخنا الشمممممميخ/ ع
اهلل بن جمين قرأت عليممممه ا، ك مممماب الصقف، من أوح اليا  ا، ك مممماب الصقف، 
وكقل  غيه من املشمممممممممايخ ملين: الشممممممممميخ/ أمحو ااعي ة حضمممممممممرحما عنوه يف اليا   
كامالا من أوله ا،   ره، ومشمممايخ   رين حضمممرحما أجيال، لكن شممميخنا الشممميخ/ 

خ/ قل  شممممممممميخنا الشممممممممميع و اهلل بن عقيين حضمممممممممرت عنوه يف اليا  ومل ُأك له، ك
 احل الفصزان حفمثه اهلل وحمف  بعلصمه حضرت عنوه يف اليا  يف أبصاب املعامالت 
وال يصي، و ؤالل  ا ممةا الشمميخ/ بن جمين والشمميخ/ ابن عقيين والشمميخ/ ع و اهلل 
بن ى و اهللسممممممممممممممني أبا اخليين أ قوا الفقه وتفقَّهصا علل مفد الويار السممممممممممممممعص ية 

 تعا،  ح الشممممميخ، والشممممميخ ى و بن ابرا يم  الشممممميخ/ ى و بن ابرا يم
أ ق الفقه عن الشيخ/ آعو بن ع يق، والشيخ/ آعو بن ع يق أ ق عن الشيخ/ 
محو بن ع يق، والشممممميخ/ محو بن ع يق أ ق عن الشممممميخ/ ع و الرحم بن حسمممممن 
 ح الشممممميخ، والشممممميخ/ ع و الرمحن بن حسمممممن أ ق عن الشممممميخ اجملو / ى و بن 

 والشممميخ/ ى و بن ع و الص اب أ ق عن الشممميخ/ ،تعا، ع و الص اب 
ابن آممممميف، والشممممميخ/ ابن آممممميف أ ق عن أيب املصا ب، وأبص املصا ب أ ق عن 
أبيمه ع مو ال ماقة بن ع مو ال ماقة ال علة، وكمقلم  عن ابن بل مان، وابن بل ان وع و 
 ال اقة أ قا عن الصفاحلة؛ أمحو املفل ة الصفاحلة، والشمممميخ/ أمحو املفل ة الصفاحلة

تعا، الشمممممممممميخ/ مصآممممممممممل بن أمحو اهللهاول؛ فهقا  أ ق عن املوممممممممممنف 
 اآنا  ي وين بال فقه ا، موُنف  قا الك اب. 
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والشممممميخ/ مصآمممممل اهللهاول أ ق عن الشمممممهاب العسمممممكرل  ممممماحب ال صلممممميهلل، 
و مممممماحب ال صلمممممميهلل أ ق عن شمممممميخه  مممممماحب املنهىل الومممممم يهلل، وكال ا  قا 

ملنهىل   وال نقيهلل، و مممممممممممماحب اال صلمممممممممممميهلل واملنهىل الومممممممممممم يهلل يف اا   بني املقن
 وغي ا، واملر اول ]اُنصََََا  والتنْيح[الوممممم يهلل أ ق عن املر اول  ممممماحب 

أ ق عن أيب شممممعر ع و الرمحن بن أيب الكرم الوممممماهللة، وأبص شمممممعر أ ق عن ابن 
، وابن رجممب أ ممق عن ا مممام/ ابن القيم ااصزل ]الْ اعََد[رجممب  ممممممممممممممماحممب 
 م/ ابن تي ية، وشمميخ ا آممالمتعا،، وابن القيم أ ق عن شمميخ ا آممال 

أ ق عن الشممممممممممار ؛ شممممممممممار  املقن  ع و الرمحن بن أيب ع ر، وع و الرمحن بن أيب 
تعا، أ ق  ع ر أ مق عن شمممممممممممممميخه مصفَّق الوين بن قوامة، وابن قوامة 

عن حما هلل ا آالم/ ابن املا، وابن املا أ ق عن شيخه أيب بكر الوينصرل، وأبا 
أيب اخلطاب، وأبص اخلطاب أ ق عن شمممممميخه أبص  بكر الوينصرل أ ق عن شمممممميخه

يعلل، وأبص يعلل أ ق عن ابن حامو، وابن حامو أ ق عن غالم اخلالح، وغالم 
ح أ ممق عن مجمماعممة  من  ح أ ممق عن ا مممام/ أيب بكر اخلالح، وأبص بكر اخلالَّ اخلالَّ
أ ممممممممم اب ا مام/ أمحو، ومنهم: ع و اهلل، و ممممممممماحل، حرب الكرمان، واملروزل، 

 الل أ مقوا عن ا ممام/ أمحمو بن ى و بن حن ين امام أ ين السممممممممممممممنة و ؤ 
 أن يرحم  ؤالل اأحل ة.  تعا،، حمسأح اهلل 

 وقو حممث د  قا ا آنا  وقلد: 
 يْ ل بعَََََد حمَََََد ذي ال الل     
 عَََََامَََره الَََخَََََادف لَََََََّحَََنَََََابَََََََََّ      
    َِ  أخََذت فََْه المَََذهََب ال َّيَََ

ا عَََََََّ  الَََنَََبَََي واآلل  مصََََََََََََََََّيًَََََّ
  ََ  سََََََََََََْاهم اهلل بصََََََََََحٍََب وابَّ

 َِ ََََ ََََا ال برين والعْي  عن شََََََََََيخن



3548 
 

 وصََََََََََََالح الف زان والحسََََََََََين    
 عن حمد    عن سَََََََََعٍد العتيَ أي 

 عن ابن سيٍ  عن أبي الم اهب   
 أي ابَن بََّبَََََانَََََ  عن ال فَََََائي    
 عن الشََها  صََاحب الت ضََيح    
 عن العال  ذي الكالف المعتبر   
 عن صََََََََََاحَب الْ اعَد الفْهي    
َََمَََحَََََََْ    َََمَََيٍَََََ  ال َََي َََن ت  عَََن اب
 عن ناصَََح اُسَََالف ن َ المنِّي   
ذا عََََن أبََََي الََََخََََطَََََا  ذي 

َََََََََََََََََََََمَََََََََََََََََََََحَََََََََََََََََََََامَََََََََََََََََََََد      ال
ِل    ذا عَن غََالف الََعَََََ  الَم الََخََالى

 أصََََََََََحَََا  أحمَََد عن اُمَََاف     
 ولسَََََََََََََََت أزعَم بَََََعنَي مثَّهم    
 يََا ر ِّ فََاجمعنََا بهم في ال نََ     

 

َََِن   َََي َََم دون م َََراهَََي َََن إب  عَََن اب
َََد الحسََََََََََين عن محمَََِد   عن ول
 عََََن أبَََََِه وعَََََالََََم الََََمَََََذهَََََب 

 م سََََََََََ  بال امترا   عن شََََََََََيخََه
 عن أحمٍد ذي المنهج الصَََََحيح 
 منْح المَََذهَََب عن أبي شََََََََََعر 
 عن شََََََََََيخَََََه ابن قيم ال  زيَََََ 

  َِ  عن شََََََََََََََارح المْنا عن م ف
ََََاف الفِن   عن شََََََََََيي ذي نَََ ر إم
 قَََ عن أبي يعَّ  عن ابن حََامََد 
 عن شََََََيخه عن صََََََف ت الرجاِل 
 أحََََََمٍََََََد بََََََن حََََََنََََََبَََََََ اُمََََََاف 
 أو شََََََََََبَهَهَم لَكَنَََََه حََبي لهم 

ا عَّ   الهَََََد  والسَََََََََََنََََََ   ت فنَََََى
 

أن أعين  قا القل تعلَّ ناه حمافعاا و الواا لصجهه الكرمي،   مني، وحمسمأح اهلل  
 فعوصيكم بما يعتي: وان كان من و ية  يف  قا اخل م؛ 
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امتممام حفظ املنت؛ ف ،ن شممممممممممممممري يف حفظ  ممقا املنت، وكلٌي ممما  م ومل ي  ممه  أواًل:
ليا   آمممممممم ه؛ تقصح: واهلل حضممممممممرت افأو ممممممميه أن ي م اهللفظ؛ فليي العلم  ص ما  ر 

ن، ااا العلم  ص ما أتقن ه ول ط ه.   كامين عنو فالن أو عالَّ
َِْمطر       لَيَس بَعٍَََّم مَََََا حَ   ال

 
 مَََا العَّم إال مَََا ح   الصََََََََََََدر

 
فهقه قضيٌة أرجص أن جتعلص ا من أون، أولصياتكم يف ال فقره واال   ام، و ة امتام  

 حفظ  قا املنت. 
 ر. االآ  رار يف مراجع ه وموارآ ه؛ فالعلم ال يل د اال بال كرا :ال صي  الثاني 

فكرر العلصم فال كرار  ي معني ، اه به ُيومممممار ا، اك ناز العلم و ص أفضمممممين كني ، 
 وفيه لقٌ  ال تُعوح 

بأل لق   ك ا قو ور  عن اهلُ ام حافظ ابن أمحو؛ اه قاح يف لؤلؤه املكنصن مصجهاا 
 لنَّ  ما تكرر لعلَّه حيلص اها تقرر. هللافظ امل صن؛ فال أ

ا اها شمعر ا حمسان أحمه  وكقل  العلم حيلص اها اآم قر يف القلب، ويكصن ثقيالا جوا
 رو، يأش احمسمممممان يقصح:  رآمممممد اليا ،   يسمممممأله واحو: "السمممممقط  ين ُيوممممملل 
عليه والَّ ما ُيومممممممممملل عليه " يقصح: ما أ رل! ويف اليا : "والسممممممممممقط اها بلغ أربعة 

لل عليه"، املسممممألة الفالحمية...، ف هو أحمه  قا يُلقين عليه العلم  أشممممهر   ين و ممممُ ُغسممممُ
ويوموه عن العلم؛ يقصح: "أحما  رآمد وحضمرت وكقا وما اآ فوت"؛ ملاها  أحمه 

 مل يض ط ومل يكرر؛ فأو يكم بقضية اهللفظ وال كرار. 
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حمع ة  هوكقل  قضممممية املقاكر  م  ا قران؛ ا ن اها    د اليا  واحم هيد منه  ق
ان شممممممممممال اهلل باقة لنا ك اب الفراحلض لعلَّنا اأآمممممممممم صي بعو - عمثي ة من اهلل 

ف أ ق  قا اليا  وت  يت ل  عن قرين   ممممممممممممماحل  جا   يف كوممممممممممممميين العلم  -القا م
وت قاكر معه، وفيه أآمممئلة ولمممعها الفقي يف مسممماحلين اليا ، من أوح اليا  ا،   ره 

ا بني يوي  أحمد و ممماح   تسمممأله آمممؤاح بوون جصاب؛  قه اأآمممئلة لص أ ق 
آممممممؤاالا فيهيب   يسممممممأل  آممممممؤاالا و كقا، مترون علل اليا ،    صحمه مر  ومرتني 
وثالثة وأربعة، وال تقف ق ين اللاللة؛ أقين شةل أ ن الك اح ثالث    ات، بعو 
هلمم  ا مميت تقصح: ممماها أ رو بعممو اليا   ف خ م م   مممممممممممممممويقمم  هبممقه الطريقممة، 

أ، ال، القرال   مقه مفيمو ، لكن اأحمف  أن تأش وتسمممممممممممممم مثهر وليي احمم  تقرأ ويقر 
 ال اب من حفمث  ومن  ورك؛ ف سأله آؤاح وأي   و كقا. 

و ة مط صعة يف جم صي موممنفات السممعول الد ط عد -كان الشمميخ السممعول 
فيه ك اب  ص آممممؤاح وجصاب يف الفقه، قاح الشمممميخ يف أوله: " قه أآممممئلة   -قري اا

الب ا، جم صع ني؛ فكين جم صعة تضممممممممممم  أآمممممممممممئلة، كند ألمممممممممممعها، أقسمممممممممممم الط
ف لمممين  "-هكر أ مممال الطالب -فممماجمل صعمممة اأو، ت كصن من فالن وفالن وفالن

  قه املقاكرات واأآئلة مفيو . 
ا له عنا ممممر  عنا ممممر ملراجعة الفقه، فقط رؤوو أقالم  -الشمممميخ السممممعول-وأيضممما

 لة الشمممممممممممممميخ م  الفرل يف جال–مصجص   يف جم صي مؤلفماته، مللها ملين 
ا لنفي ال رض واهلوف، فأو ممميكم هبقه  لكن ولمممعد أحما أآمممئلة علل اليا  أيضممما

 القضية. 
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أن يُفُقها يف  ينه وأن يُعُل نا تأويين ك ابه، و ممملَّل اهلل وآممملم علل  حمسمممأح اهلل 
 حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.

 اُسوَّ 
َال  :  ين المثا رية مق ٌب مس قينٌّ  س

 رل، ولكن بعض ال احلني يقصح: "ان المثا رية ليسممممممممد مق  اا"، : ال أال  ا 
وأكن أشممممممممممممرحما ا،  قا يف أوح الوروو؛ المثا رية  ة فكرٌ  وليسممممممممممممد مق  اا له 
أ ممممممممممممصح وفروي؛ يعا أحمد ملا تأش واحو حن لة، حن لة اهن أحمد عنوك ا قناي 

قليو يرون ال  واملن هل؛ أ ممممممصح ا مام/ أمحو كقا وفروعه كقا، أما المثا رية  م ال
وال يرون املق  ية؛ ف ن الوعب تقصح:  قه مسألة  ص مق ب المثا رية أن ابن 

 .حيم قرره، ال،  قا ا  ياٌر من ابن حيم 
َال:  .1:39:29 س

اها قاح: "له علة، شممممةل"، تعا، ا ف  الشممممةل، وما  ص  قا الشمممممةل   ال  ا :
ر مباح؛ العهو   يعا ا ن ال خيرل من قاح: مي ة، ال يُق ين، حمقصح: ال؛ الزم تُفسممممممممممُ

 باملي ة، حمقصح: علي  تفسي ثان، واهلل أعلم.
َال:  .1:39:45 س

: اأ مين يف اآ خوام الرواية: أحمه اها قيين:  قا القصح روايٌة يف املق ب، ال  ا 
ف عنا ا أ ا منومممممص مممممٌة عن ا مام،  قا  ص اأ مممممين، واآممممم خوامه علل  الف 

 ؛ يعا قو جتوه يف بعض الك ب من أطلق  قا اآممممممم خواٌم علل غي اال ممممممممطال
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روايممممة وال يريممممو هبمممما عن ا مممممام/ أمحممممو يكصن  ممممقا  الف اال ممممممممممممممطال ! ال، 
 اال طال  رواية يعا: عن ا مام. 

 آ  احم  اللهم و  وك، أشهو أن ال اله اال أحمد، أآ  فرك وأتصب الي .
 و لَّل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني.
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 الدرس التاسا والست ن
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
ه، و   ه ل اهلل و هلل رب العاملني، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و، وعلل 

 .مجعنيأ
 ما بعو.أ

عنا مبا وأن ينف ،عل نا ما ينفعناوأن يُ  ،فقهنا يف الوينن يُ أ ح اهلل أفنس
 هل  والقا ر عليه. حمه ولاا ا وع الا  اهللا ا حمافعا  ا وأن يييوحما عل ،عل نا
 ما بعو. أ  

ام  قا و ص   [، من زا  املس قن  ك اب الفراحلض:]ن ان شال اهلل م  فن ن ا 
 . قحما ا من ق ينأه بقية اأبصاب أحمالك اب 

 ،علم مس قينب -رمحهم اهلل تعا،-فر ه العل ال أو قا الك اب ك اب الفراحلض قو 
ورو و أن يُ بُ  وعلم الفراحلض ال ، ب وتواحميف كلي  يف علم الفراحلضفونفد ك

 ،ويكصن فيه تط يقات ومتارين وحسابات ح  يفه ه ا حمسان ،مس قلةا   راآةا 
فليي  ص لل أآيي يف علم  اهلل  ا ان شاللقيه اليصم وغوا حمُ  لوأما الورو الق

لكتا  جز  من ا حت  ال يبْ  عندنااا  ص ل ك يين  قا الك اب او  ،الفراحلض
ط يقات تكصن قرأتنا لك اب الفراحلض م  تعليق يسي ولن حمأ ق  هلقا آ ،لم نعخذه

   ارين واأمصر  قه.وال
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 يخ.ش آ عن باهلل ياا قه الوراآة عن  راآة علم الفراحلض.   افلقل  ال تُ  
له  وعلل  ،والوال  والسالم علل امل عصث رمحة للعاملني ،اهلل و هلل رب العاملني

 وأ  ابه أمجعني.

  :تعا، $املونف  قاح ،رب العاملني ل سل ني ياول شيخناغفر لنا ولااللهم  

 (الفرائضِ  )َتا ُ 
 . الميراثِ  سم ِ بِْ  مُ "وهي العَّْ 

و وُ ، فذَ مٍ حِ ورَ   ٍ بَ صَ وعَ  ضٍ رْ ذو فََ  " ُ  َ رَ ال َ "، واَل ه ووَ  كاحه ونِ  مه حِ رَ  "اُرثِ  أسبا ُ "
 االبنِ  اتُ وبن والبناتُ  ةُ دى  َ والْ  د   َ والْ  اُب انِ و  : الزوجانِ عشرةه  ضِ رْ الفَ 

َِّ  واُخ اتُ  ُُ  واُخ ةُ   ٍ هَ جِ  منَ  أو  دٍ لَ وَ   دِ جوما وُ   ُ النصْ   ِ ، فََّّزوْ فِّ من ا
ٍَّ فيه هِ يْ حالَ   ُ صْ نِ  َثرَ فعَ  ، ولَّزوج ِ اُ الربُ  لَ زَ وإن نََ  ابنٍ  ولدِ   من اُ ِ  ما، ولك
ما  بالتعصيبِ  انِ ر ، ويَ االبنِ  دِ لَ أو وَ  دِ لَ ال َ  َ رِ ما ُذ  ضِ رْ بالفَ  سُ السدُ  دِّ وال َ 
 هما. ما إنا ِ  والتعصيبِ  ضِ ، وبالفرْ االبنِ  دِ لَ ووَ  دِ لَ ال َ  فِ دَ عَ 
َه " ه تْ صَ َْ نََ  منهم، ف نْ  َع ٍ   أو أ ٍ ، ب ينأَ  وإن عاَل ما ولدِ  ُ ٍ  وال د   "فص
َُ عدَ ب ضٍ رْ ، وما ذي فََ هُ يَ طِ عْ أُ  المالِ   ِ َُّ عن  َُ   ُ مَ ْاسَ مُ الْ  ،  ِ مَ ْاسَ مُ من الْ  ظ  حَ ه ا

َِّ  سُ دُ أو سُ  يَ ِْ ما بَ   ُ َُّ أو  َُ   رَ َْ وسَ  هُ يَ طِ عْ ِس أُ   السدُ  َ سِ  ََ بْ ، ف ن لم يََ الك
َُ خ ةُ اُ  دُ لَ ال بها، ووَ معه إ ُختٍ  ضُ رَ فْ وال يَُ  . وال يََُع ىلُ  ِ يى رِ دَ َْ . إالى في ا

 ولدِ  عصب ُ  ذَ خَ م ه أَ  ا فْاسَ عُ مَ تَ جْ ، ف ن ااُب ينِ  دِ لَ وا معهَ  َ دُ رَ فَ إذا انَْ  اُ ِ 
 .اُ ِ  دِ لَ  َ ل يَ ِْ ها، وما بَ ضِ رْ فََ  مافَ تَ  مْ نثاهُ وأُ  ،اُ ِ  ولدِ  ما بيدِ  اُب ينِ 
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َه " ، و أخ اتٍ أ أو ا نين من إخ ةٍ  ابنٍ  دِ لَ أو وَ  دٍ لَ وَ  ج دِ ما وُ  سُ السدُ  وللفِّ  "فص
، وأب ينِ  وج ٍ ما زَ  اُ لربُ ، واوأب ينِ  و ٍ ما زَ  سُ هم، والسدُ مِ دَ ما عَ   ُ والثَُّ 

 ما.ثالهُ مِ  ولل ِ 
َه " ، ف ن سِ سدُ ال م م َ أُ  نَ  ْ ََّ وإن عَ  اُ ِ  أ ِ  وأف   اُ ِ  وأف   اُفِّ  أف   ثُ رِ تَ  "فص

مَ  د  وال َ  اُ ِ  أف   ثُ رِ ها، وتَ دَ حْ فَّها وَ  تْ بَ رُ ن قََ هن، ومَ نَ يَْ فبََ  نَ يْ تحاذَ   اَ معهماَ 
 أفِّ  ه أف  تُ دى ه ف َ خالتِ  بنتَ   َ وى زَ ، فَّ  تََ سِ ي السدُ ثَ َُّ  َُ  نِ يْ تََ ابََ رَ بَْ  ةُ دى  َ الْ  ثُ رِ وتَ  العمِّ 
 ي أبيه.أبِ  ه وأف  أمِّ  فِّ أ ه أف  تُ دى ه ف َ تِ عمى  بنتَ   َ وى زَ أبيه، وإن تََ  أفِّ  ها وأف  لدِ وَ  أفِّ 
َه "   م ُختٍ  ها،دَ حْ وَ  ابنٍ  ها،  م ه  لبنتِ وحدَ  بنتٍ  فرضُ  والنص ُ  "فص

 نَ بْ صى عَ ذا لم يَُ إ فعَثرَ  من ال مياِ  نِ يْ تََ نْ لثِ  ها، والثَّثانِ دَ وح ُب ين أو ُ ٍ 
 ما أختٍ   ٍ ُ فعَثرُ  تُ ، واُخْ ما بنتٍ  فعَثرَ  ابنٍ  لبنتِ  سُ ، والسدُ رٍ ََ بذَ 

أو هما َسََْر َمن  بناته  الثَّثينِ  ََ مَ كْ فيهما، ف ن استَ  بٍ صِّ عَ مُ  فِ دَ ما عَ  ُب ينِ 
ذا اُمنهنى  لَ زَ نَْ أو أَ  نى ب زائهِ  ره ََ ذَ  نى هُ بَْ صِّ عَ إن لم يَُ  دوَنهنى   من اُ ِ  خ اتُ ،َ 

ما  بالتعصيبِ  ثُ رِ تَ  فعَثرُ  ، واُختُ نى  هُ خُ أَ  نى هُ بَْ صِّ عَ ولم يَُ  اُب ينِ  ما أخ اتِ 
 ، وال نينِ سُ السدُ  فِّ اُ دِ لَ ن وَ أو اُنث  مِ  رِ ، ولَّذََ دَ يَ زْ فعَ  البنتِ  ضِ رْ عن فََ  ََ ضَ فَ 

 .  ِ يى س ِ هم بالبينَ   ُ الثَُّ  فعزيدَ 
َه "   اتُ دى  َ ، والْ باُقر ِ  دُ ، واُبعَ باُ ِ  اُجدادُ  رُ ُْ سْ تَ  "بِ  ْ حَ في الْ  فص

بهم  اُ ِ  وولدُ  أ ه و  ابنٍ  ، وابنُ بابنٍ  اُب ينِ  ، وولدُ باالبنِ  االبنِ  دُ لَ ، ووَ باُفِّ 
َ   رُ ُْ سْ ه، ويَ وأبي وباُ ِ  االبنِ  وب لدِ  بال لدِ  اُفِّ  ، وولدُ للب ينِ  وباُ ِ   بهَ 
 ".وعمٍّ  أ ٍ  ابنِ 



3556 
 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 "َتا  الفرائض"

 : تعريف الفراحلضةأوح مسألة يف  قا ال اب و   
 ". الميراثِ  سم ِ بِْ  مُ وهي العَّْ  ": بقصلهعرفها املونف  
 ، جاحم ني:اوالعلم بقس ة املصارييت حي ال  العلم بقس ة املصارييت. 

 ة.جاحمب فقه -1
 . وجاحمب حسايب -2

 .رث: أسبا  اُ  م المسعل  الثاني 
 ."اُرثِ  أسبا ُ ": قاح 
 ؛ و ة:ثالثة 
 ".مه حِ رَ "

 النسب. الرحم يعىن:
 ."كاحه ونِ "

 لعالقة اليوجية. ة: االد النكا  
 ."اَل ه ووَ واللاليت  ص "
فإها كان  قا الع و ليي له وارث من النسب  ؛ن يعتَ السيد عبدهأالصالل  ص: 

 ع قه بالصالل. فيثه مُ 
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  ."ضٍ رْ ذو فََ   ُ  َ رَ وال َ "
 :قسام الصرثة ثالثةأ هذه المسعل  الثالث  في البا :

 اأوح: "هو فرض"
النص ، له  يه  الذهو فرض،  احب الفرض:   الربا،و نصيُب محدد شرًعاَ 

 . حا ال يييو اال بالر  وال ينقص اال بالعص حمويب مقور شرعا  :و كقا قاح الثَّ ،و 
 ." ٍ بَ صَ وعَ "

و قوالعو ة:  م القين يرثصن ب ي تقوير فيكصن له ال اقة. وآيأش معنا العا ب 
فروض صفد الها اآ اوقو يسقط  ،وقو يأ ق ال اقة ،ها كان وحوهايأ ق كين املاح 

  .ال كة
 ."مٍ حِ ورَ "

 تنيوآيأ نرحام يرثص اأ لأن هو  :فاملق ب عنوحما، رحاماأ هووا م  القين الرحم
 ن شال اهلل. ا
 ."عشرةه  ضِ رْ و الفَ وُ فذَ  "
 أ ناف.  و م أ  اب الفروض عشر ، بالن ع اُول أبد 

 .واللان وح،اليوجان  قا اأ "الزوجان": واللان فاأوح، 
 اأب، واأم.  "اُب ان" والراب : اللاليت، 

 "وال د".واخلامي: 
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 .س ل جو فاآو ال يرثأما أبص اأم فإحمه يُ  ،وال د ال ارث ه : أب  اُ  ااو،
 ."وال دة" :والسا و
  ناف. أش يرثن ثالثة الن ااوات الأ ،وااوات آيأتني :الساب 
 ."البنات" :والساب 
 .بن""وبنات اال :واللامن
بنات  ص بن من  اال بنات مبعىنامليد  ا،ا ا النس ة يف الفراحلض  احل ا ط عا  ،وال اآ 

 امليد. ا،كين حمس ة يف الفراحلض فهة   ،بن امليدا
َِّ  واُخ اتُ ": ال اآ   ." ٍ هَ جِ  منَ 

  :وكين  قا هة،اأ صات من كين ج
 .اأ د الشقيقة -
 .واأ د أب -
 واأ د أم. -
ُُ  واُخ ةُ ": العاشر  ."فِّ من ا

ش ين ي س يهم ولو اأم ح احماث. وهلقا بعضهم يُ    من اأم آصال هكصر أو ص ا 
 القكر واأحملل.

 المصن  بميراث الزو . أبد 
 الزو  له حالتان: 
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 عنو عوم وجص  فري وارث ف ا مياثه  :و،اهللالة اأ 
 ." ُ النصْ   ِ فََّّزوْ "
 الد  ة عنو عوم وجص  فري وارث. و، قه اهللالة اأ 
 .م  وجص  الفري الصارث :للاحميةاهللالة ا 

 ."اُ الربُ  لَ زَ وإن نََ  ابنٍ  أو ولدِ  دٍ لَ وَ  ج دِ وما وُ " 
 ه:قصلو   ص: ولو. قلهكر املونف الفري الصارث ال له الرب  م  وجص  فري وارث.

وإن " :احوق ،بناو بند أبن ابن ا مبعىنبن اأو ولو  ل،واأحمل يش ين القكر ولو
 ."نزل له الربا

 ميراث الزوج . :بعدها المسعل  التي 
 ما مياث اليوجة   
 ."فيهما هِ يْ حالَ   ُ صْ نِ  َثرَ فعَ  ولَّزوج ِ "
ص اج    فل ،اهاا  قا املياث املقكصر  نا  ص لليوجة أو أكلر ؛اليوجة فأكلر :قاح 

 أو الل ن. ،اما الرب  ؛أرب  زوجات فإ ن يرثن  قا النويب املقكصر
 :فََّّزوج  حالتان 

 ."فيهما هِ يْ حالَ   ُ صْ نِ " قاح املونف:
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صارث يكصن م  عوم الفري ال أن :حال ه اأو،وقلنا اليول   نص  حاليه فيهما
كم    هلل حموف حاله. يو له النوف. اهاا اليوجة م  عوم الفري الصارث حموفه،

 الرب .
ص  الفري اهاا اليوجة م  وج ،م  وجص  الفري الصارث اليول يأ ق الرب : اهللالة اللاحمية

 تأ ق الل ن. الصارث 
ر ا وهلم ثالثة أحصاح هك  وال د مسعل  ميراث اُ ، : م المسعل  التي بعدها

 املونف قاح:
" ٍَّ  ."دِّ وال َ  من اُ ِ  ولك

 :حصاحأثالثة 
 السوو. :و،اهللالة اأ

 يرث بال عويب  والمد يرث السوو بالفرض  
 وأ   الفرض م  ال عويب. ،وبال عويب فقط ،يرث بالفرض فقط 
 له السوو م  هكصر قاح: :الفرض فقط 
 ."االبنِ  دِ لَ أو وَ  دِ لَ ال َ  َ رِ ما ُذ  ضِ رْ بالفَ  سُ السدُ "

ث فإحمه ير  ؛القكر ماها م  الفري الصارث  مبعىنبن م    صح الصلو أو ولو اال
الصلو  اها م ُن التعصيب يك ن نصيب ؛وال يرث بال عويب ،بالفرض فقط

 حميح.بن وان بن االابن أو  ص اال قلال
 .أن يرث بال عويب فقط اهللالة اللاحمية: ،اللان أما
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 ."االبنِ  دِ لَ ووَ  دِ لَ ال َ  فِ دَ ما عَ  بالتعصيبِ  ر انِ ويَ "
 بال عويب. مباها م  عوم وجص  فري وارث يرث 

 ."هماما إنا ِ  والتعصيبِ  ضِ وبالفرْ "
ا رلا يأ قون السوو ف ،فإن اأب وااو يرثان بالفرض ل،اها وجو فري وارث أحمل

 .اوال اقة تعوي ا 

 خ ة.واُ ال د،: ا، تعا، $  احم قين املونف 

 . ص و قا الفوين يف ااو وا  ،فوين :قاح 
 ."وإن عاَل  ُ ٍ  "فصَ: وال د  

  ص . قا الفوين يف ااو وا 
،   ص يرون أن ااو ال حيهب ا  :اا هصر من املقا ب  خ ةمسعل  ال د واُو 

 ةهلآ ،ليهاال اب  قا بالنس ة له ال حاجة  ؛ ص ن ااو حيهب ا امن يقصح 
 سقطه، واحم هينا.، ياهلل و هلل رب العاملني

و ص مق ب مجهصر من املقا ب  مق ب زيو  للكن  قا ال اب حي ال اليه عل
ااو  :ط عا ااو املقوص   نا قاح ، ص وااو م  ا  ،لل نفية ا الفا ، الفقهية
 إحمه جو فاآو.أب خبالف ااو من جهة اأم فماها  

 :و،اهللالة اأ ؛له حالتان
 ."منهم َع ٍ   أو أ ٍ  ب ينأَ  ما ولدِ  وإن عاَل  ُ ٍ  وال د  "
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 ، ص  اأشقاليو لصا يف  قه املسألة ا  " ص ااو وا " :ط عاا حين ا حمقصح
 ل اب. ر ا  ص  أب آ أش يف ج  عصا ا اتفا يين اها  ا ص  أب وفيهوا 
من  ه ااو حك :م فنقصحقسُ ن حمُ أ ص  ط عا أكن او م  ا ا :اهللالة اأو،أما  

 ين يف  قا ال اب.فوَّ  ص  يُ م  ا  هوحك  ، ص  معروفغي ا 
 ، رجصا معنا ، ص  أما  ن  ص  أب وأ رجنا م، ايف اها وجو ا ص  أشقال أو  

 ال يو لصن معنا يف  قا ال اب.
 له حالتان: 
  احب فرض.: أن ال يكصن معهم اهللالة اأو، 
 :حظ من أمرين ما  ا  قاحاأفهنا ااو له  ،ما يف أ  اب فروض يف املسألة 
 ."هتْ صَ َْ نََ  ف نْ "
انت اُح" ه:و ص قصل ؛املقا ة :اهللالة اأو،    له من  َّ ظَع  منهم إنَ 

ا منهماهاا ااو اها كان م  ا ص  أشقال وا ص  أب يُ  "المال احمد اها ك ،ع م واحوا
 من ثليت املاح. ماها  ة أفضين له من  قه املقا

ين وأن يكصن اللليت  ص اأفض ،أن ال تكصن أفضين من ثليت املاح اهللالة اللاحمية: 
 ف ا حك ها 

 ."هُ يَ طِ عْ أُ  المالِ   ِ َُّ عن  َُ   ُ مَ ْاسَ مُ ه الْ تْ صَ َْ نََ  ف نْ " 
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 ، ص ا ةوعنوحما مخس ،لص فرلنا عنوحما جو مبعىناللليت  ماها  هوحمعطيه، عطيأ 
يت   ثلاأحظ ما ص  ا ةحمعطيه مقا ة  عنوك جو ومخس أمليت املاح حمعطيه ث
 .املاح

 .املقا ة ماها حظ أاعنوك جو وأخ واحو 
 قاح املونف: ،: أن يكصن معهم أ  اب فروضحميةاهللالة اللا

 ."هبعدَ  ضٍ رْ وما ذي فََ "
الفرض  بعو  احب مبعىنبعده  ،  اب الفروض  قه اهللالة اللاحميةأم  وجص  
   ة مصر ماأ ةمن ثالث له اأحظ

 " َُ  ." ِ مَ ْاسَ مُ من الْ  ظ  حَ ا
ا منهم. ، قا اأوح   أن حمع مه واحوا
 ."يَ ِْ ما بَ   ُ َُّ أو  َُ "اللان:  

 بعو أ  اب الفروض. ةثليت ما بق
 ."َِّ الكُ  دسُ سُ  "أو اللاليت: 

  ينة، مصر اللالثواأحظ له من  قه اأ ،ما  ص اأفضين له رمآوو الكين حم
ن يأ ق اأفضين أ أم ،ن يأ ق ثليت ال اقةأاأفضين له  أم ،قاآميُ  اأفضين له أن
 ص  اها أ ق آوو املاح ا  ق  ئفضين له. وحينمن حمعطيه اأ (9:26)آوو مجي  

 اها أ ق السوو ااو  يأ قون ال اقة.  هلم  هللويُ ماها 
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 ."هُ يَ طِ عْ ِس أُ   السدُ  َ سِ  ََ بْ ف ن لم يََ "
 :قاح املونف ماها أ ق السوو اأ ين قلنا ااو  ،اال السوو اها مل ي ق،  
 ه".اُصَ أعطي"
 ."خ ةُ اُ رَ َْ وسَ  هُ يَ طِ عْ أُ "
  ص .حمه يأ ق السوو ويسقط ا ا :اأ ين 
أ صله وقيين  زيو  لعل تر كوَّ   صا:قال  أكورية ملاها ال: املسألة اأكورية.لنآ اال

 ا ا قاح: اال يف اأكورية، ما أرك ركا ا أ قه اأكورية ما  .غي هل 
 .زول -
 .وأم -
 .أ د أب أو، وأ د شقيقة -
 .وجو -

 ما  ا ية اأكورية  قه ، (13:22)  احب اأكورية عرف ياتُ  
 قاح: لها خاصيتان: 
 ."معه إال بها ُختٍ  ضُ رَ فْ وال يَُ  وال يََُع ىلُ  "

 ا، تعصح   ة،تكصن أ ين املسألة من آ   الص قس نا مبعىنف عصح  قه املسألة 
 ،ما  رآها أكن ما فهم شةل ، مبعىن القل عة وعشرينوتوهلل من آ ،تسعة
 وأ د وأم،  رآها يف الفراحلض وحلها  ة فيها: زول،اكين حاح   لعل ولكن
 .وجو أ د أب، ، أوةشقيق
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ااو و  واأ د الشقيقة النوف، اللليت، ماها هلا م اأو  فاليول له النوف، 
 السوو.

وتعصح  ،وتوهلل من ،املسألة  ينأآوو  ، ست اُنه فيه ة؛أ ين املسألة من آ  
 عة وعشرين آ ا،قسم بعو هل  يُ و  تسعة   تو هلل توي تسعة وعشرين. ا،
اأ د و  ولءم آ ة، وعشرين. تسعة لليول، ةآ عال  وعشرين ةحما قلد تسعأ

 .وللهو واحمية ربعة،أالشقيقة 
 ".وولد"

ن لك ،ااووا  ص  أب يو لصا يف مسألة ا  ص  م   ،ولو  قا ا  ص  اأشقال
  ن مسألة ا  ص  أب قاح:قكر ا يآ
 ."اُب ينِ  دِ لَ وا معهَ  َ دُ رَ فَ إذا انَْ  اُ ِ  دُ لَ ووَ "
، مبعىن حمفر وا م  ااو عن اأشقال ف ك هم حكم اأشقالاا  ص  أب اها  

ه يف ا  ص  اأشقال احمر أب حمفي الكالم القل هك ماها اها ليي عنوحما اال ا ص  
 .اها احمفر وا معه كصلو اأبصين ه:يف قصل  قه اهللالة اأو، ح،ال يصجو أل اشكا

 ،عنوحما ا ص  أب وعنوحما ا ص  اشقال فقا صه  هللأن أ  عصا يو اهللالة اللاحمية: 
 قاح املونف:

 ."ُ ِ ا ولدِ  ما بيدِ  اُب ينِ  ولدِ  عصب ُ  ذَ خَ م ه أَ  ا فْاسَ عُ مَ تَ ف ن اجْ "
اأشقال أن  أن اأوال  أن ا  ص  ،يف املقا ةحن س ها أل يف اب وال املسألة  مبعىن

 وحنس هم. ب كا  ص  اأشقالا  ص  أ
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 عاا ط ا  ص  اأشقال.  نم،  هوحمعطي ،أعطينا م قين  بعو هل  حمس ب منهم ال 
 . املعا َّ  لفهقه تس ، ما حمعطيهم لكن يف الصرلحنن 
 ."هاضِ رْ فََ  مافَ تَ  مْ نثاهُ وأُ " 

 .فرلها فقطمتام  لعطأما اأحملل ف ُ 
 ."اُ ِ  دِ لَ ل َ  يَ ِْ وما بَ "

 ة.ال اقة يرثصن ال اق
 ."وللف السدس ما وج د ولد"

ح ال ميراث اُف.أ ههذ 
 تية:حصاح ا : أن ترث السوو. ترث السوو يف اأاهللالة اأو، 

 م  وجص  الصلو."ما وج د ولد"  -1
 بن.م  وجص  ولو اال بن "ولد اال "أو -2
 ."خ اتٍ أو أ أو ا نين من إخ ةٍ " -3

 ني. ين احمه كم  اثناها وجو معها مج  من ا  ص  واا   عنوحما يف الفراحلض اأ 
 ترث اللليت  م ، اهللالة اللاحمية: أن ترث اللليت 
 ."هممِ دَ ما عَ   ُ والثَُّ " 

 وعوم وجص  مج  من ا  ص . ،عوم الفري الصارثم   ؛م  عوم  ؤالل
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كر املونف ه  سأل ان الع ري ان.أن ترث اأم ثليت ال اقة و ة: امل ةوهلا حالة و 
 ."وأب ينِ  و ٍ ما زَ  سُ والسدُ " ه:بقصل

كم صن  كلكن املونف هكر باع  ار اهللساب أحمه ي ، ص  قا ثليت ال اقة حقيق ه
 رلوخي ،وأب فإن اأم  نا تأ ق ثليت ال اقة ،وأم ،ها كان عنوحما زولا هلا  آوو.
 هلا السوو.
 الع رية اللاحمية: الوصر  اللاحمية

 ."وج ٍ ما زَ  اُ بُ والر "
 .رب  اها مهلا يف اهللساب رل والع رية اللاحمية تأ ق أيضا ثليت ال اقة لكن خي

 ا.وأب. وان جتو زوجا  وأم، زوجة، :و صر  املسألة
 ."ماثالهُ مِ  ، ولل ِ وأب ينِ "

  ك ا قاح يف الرح ية:

نْ  وإنْ   وأُ   وأفه  زو ه  يََكََُ
       

  ُ ََََُ  بُ ُمَرتََََى  َلهََََا مََََا يبْ  فثََُّ
 

 ل.ما ي قثليت وحمسخة  ،لليت ال اقةفحمسخة  يف
 ."ماثالهُ مِ  ولل ِ "

 :ااوات فقاح ،اين   احم ق، ملين حمويب اأم يف املسأل ني الع ري ني مبعىنملله ا 
 "فوين"  
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 .هذا الفصَ في ال دات
 ".م م َ أُ  نَ  ْ ََّ وإن عَ  اُ ِ  أ ِ  وأف   اُ ِ  وأف   اُفِّ  أف   ثُ رِ تَ "

نوحما ع  من الالش يرثن من ااوات يف باب ااوات.  قه  ة املسالة اأو،
 ثالث جوات وارثات من  ن  

 : أم اأم.اأو،
 واللاحمية: أم اأب.

 واللاللة: أم أب اأب.
 .وان علصن أُمصمةا ؛ ماها  وان علصن :  قاح ل  بعو هل 

أب أم أم أم . أما  ناف اللالثة  اأوح  من أل اأأم الرث تأم أم أم أم أم  أما
أم أم أب أب  أماب  اللاليت. اأأم أم أم أم أب  أل  نف من اللالثة  اللان.

 .ثر ترأيكم  ال  ماهااأب 
 لها ق ل عنوك أم اأم  ولعدأحمد لص  أل ؛وإن عَّ ن أم م ً  ه: قا معىن قصل 

صارثة باع  ار ا من جني يف ال.  ة ةأم حمسخ ولوق مخي مرات ما يضر وارث
 .قوم القرىب    ااوات ف ُ جاأما اها  ،الصارثات

 : من الالش يرثن من ااوات. قه املسألة اأو، 
 حمويب ااو . المسعل  الثاني : 
 ا و ااوات ع صما أما  ص حمويب ااو   



3569 
 

 ".نَ يْ ف ن تحاذَ  ،سِ السدُ " 
وال أ  عن يف  ،تأ ق السوو  ج  عن كين واحوااها ، أما حموي هن السوو

 اها اج  عد ااوات فلهن حال ان. :قا قاحوهل أ  عن يف السوو. السوو 
 :: أن ي  اهين قاح املونفو،اهللالة اأ 
 ."هننَ يَْ فبََ  نَ يْ ف ن تحاذَ "

عية القس ة العا لة الشر يف السوو بينهن بالسصية  ؛وعنوحما أم أب ،عنوحما أم أم
 ،عنوحما أم أم أل ،كاحمد احوا ن أقرب من اأ رم  ؛واها مل ي  اهيناحم هل، 
 . أو،ا  ترث دال نأم أم م وعنوحما أم

 ."هادَ حْ فَّها وَ  تْ بَ رُ ن قََ ومَ "
  ،بعيو مأ ر او  ،اها اج  عد عو  جوات احوا ن قري ة مبعىن قا يف من قربد 

 القري ة.  ة فالد ترث وتنفر  با رث
مَ  د  وال َ  اُ ِ  أف   ثُ رِ وتَ "  ".العمِّ  اَ معهماَ 

فهة ترث  د بهل،  أ ا ترث م  من أو ة  ؛: و ص أن ااو  فيها  ا يةه نا تن ي
ما أن  من  ،ب أن  ااو  من املياث  ال ين اأ  وعنوحما جو ،اها عنوحما أب

 املياث.
 ،أم اأب ترث م  اأب أل "معهما د  وال َ  اُ ِ  أف   ثُ رِ وتَ " : قا معىن قصله 

 ا.وال حيه ها كقل  ك ا ترث م  العم أيضا  ،وأم ااو ترث م  ااو
 :في ال دات    الخامسالمسعل 
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 ".سِ ي السدُ ثَ َُّ  َُ  نِ يْ تََ ابََ رَ بَْ  ةُ دى  َ الْ  ثُ رِ وتَ " 
  مرأاوأم أم أب  ة حمفسها   ة يف الصقد حمفسه أم أم أم،  اها كان فيه جو

 ،وأم أم أم ،فرلنا عنوحما أم أم أب لص ؛ مبعىنج    فيها  قان الص فان ف ثا
 ألة مجعد الص فني  قا. ما  صر  املس لدواللاللة أم أم أب فيه واحو  منهم  ة ا

 قا  نو  ،ولو عنو متيول بند  ال ه و  ،رجين تيول بند  ال ه ص رة المسعل 
 وحسن  قا جوته الد  ة أم، حسن  صهولو  رزقصاو  ،تيول زيو تيول من  نو

 ال   ة حمفسها.  أم يهللأم أبيه  ة حمفسها أم أم أمهه   
أم أم أب و   فصقها و ار عنوحما أم أم أم،دال ا،واحم قلنا  قرىب  فإها ما عنوحما جو

 دحمعطة  قه ال يف ااوات  فعينحم ماها  ة أم أب أب دحو  ثاحمية الاو  ويف
 . قا املقوص ، مجعد قراب ني ثللة السوو

 ".أفِّ  أفِّ  ه أف  تُ دى ه ف َ خالتِ  بنتَ   َ وى زَ فَّ  تََ " 
ل ق ة جو  الصلو ال ا ر الع ار  جو  امل يول ال،  ،ن  ولو مفهوته جو  م، 

 .منهم جال
 ."هالدِ وَ  أفِّ  أفِّ  ه أف  تُ دى ف َ "

 منهم. لل جاقولو ا أم أم أم ولو ا الصلو ال
 ."أبيه أفِّ  وأف  " 

أم أب اأب آ أ ق  حسن،ال  ،ل  ص زيو يف امللاحقوأم أم أبيه  قا الصلو ال
 سوو.ثللة ال  ماهاوأم وأم وأم الد  ة حمفسها أم أم اأب آ أ ق  ،ثليت السوو
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 ."ي أبيهأبِ  ه وأف  أمِّ  أفِّ  ه أف  تُ دى ه ف َ تِ عمى  بنتَ   َ وى زَ وإن تََ "
ف ث  ،جت    يف ااو  الصاحو  قراب ان ةبند الع يف  قه  ، ولكنحمفي القضية
 تأ ق ثللة السوو. ئق  هب ا ف ين

  :فوين ،ا $حم قين ا  

 .في بيان بعض أح ال ميراث البنات
 ."هاوحدَ  بنتٍ  فرضُ  ص ُ والن :"فصَ قاح: 
 .ال يصجو هلا معوب وال مشارك أل  صحو اب ماها يقوو 
 ."هادَ حْ وَ  ابنٍ   م ه  لبنتِ "

 .من يرث النوف ال ند وبند االبن مبعىن ،حمفي الكالم
 ."ُب ين  م ُختٍ "

 .اأ د أبصين كقل  ترث النوف : قا اللاليت
 ."هاوحدَ  أو ُ ٍ "
 :شرط املياث يف كين  قه اهللاالت اأرب و  ،كقل  اأ د أب ترث النوف  

، شاركعوب وال مُ ال يصجو مُ  أل  صحو اب . ماها يقوو ص أن تكصن وحو ا
 وهلقا قاح يف بيان من ترث اللللني: ؛اها وجو مشارك ترث اللللنيأما 
 ."رٍ ََ بذَ  نَ بْ صى عَ إذا لم يَُ  فعَثرَ  من ال مياِ  نِ يْ تََ نْ لثِ  والثَّثانِ "
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ثالث بنات  لني،بن ني اللل عنوحما بند تأ ق النوف،؛ اا ي  اللللان للن ني من
  قين يف وكقل ،بنكقل  قين يف بند اال و كقا اللللني، عشر بنات ثللني،

 وكقل  قين يف اأ د أب. ،اأ د الشقيقة
 ."ما بنتٍ  فعَثرَ  ابنٍ  لبنتِ  سُ والسدُ "

 هامان باووجوت بند  ،  النوفماها قه مسألة اها وجوت عنوحما بند حقها 
 عطيها السوو تك لة اللللني.عطيها  حمُ حمُ 
 :ط عا شرط هل ، م  اأ د الشقيقة ماها وكقل  اهللكم يف اأ د أب م   

لص تعو ت يش كن يف  ةبن ما يف مشكلأما بند اال ، أن تكصن بند واحو
 ال ن ني يأ قن اللللني.، فأما لص عنوحما بن ني وبند ابن ،اللللني

 ."ُب ينِ  ما أختٍ   ٍ ُ فعَثرُ  تُ واُخْ "
وعنوحما عشر أ صات أب يش كن يف  ،أ قت النوف ةعنوحما أ د شقيق أل 

 السوو.
 ."فيهما بٍ صِّ عَ مُ  فِ دَ ما عَ "

صجو آوو وال ي ،ير ن بالتعصيبفمعصب  ُنه ل  في ؛عوم املعوب شرط:
 .تك لة اللللني

 ."أو هما َسََْر َمن دونَهنى  بناته  الثَّثينِ  ََ مَ كْ ف ن استَ "
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بن اال اها اال ال ترث بند ،اللللني اأ قو و بن ني  ،ا هللاها اآ ك ين اللللني محوا 
كقل  حمفي الكالم يف ال ند م  بند ،  عو ها وآيأشجال ا واحو م ارك يُ 

 بن.اال
ن  قه تأ ق بابن ابند  ،ن ابنابوعنوحما بند  ،وعنوحما بند ابن ،اها عنوحما بند 

  ة  ما ةاال يف حال ،  تسقطلشة
 ."نى ب زائهِ  ره ََ ذَ  نى هُ بَْ صِّ عَ ن لم يَُ إ"

 إن لم" ماها ال يف مسألة و ة ا ين  قا  ص اأ ؛َسََْر َمن دونَهنى اهاا قاح: 
بن ني   كقاألة مس ،لص وجو عنوحما بن ان :ملاح هل  "،نى ب زائهِ  ره ََ ذَ  نى هُ بَْ صِّ عَ يَُ 

بن بن االابن م  ال  لل ن ني اللللان، ول ند افعينحم ماهان اببن ابن و اوبند  وماها 
 .حملينيا للقكر ملين حظ اأال اقة تعوي ا 

 عو ها.يُ  فهقا كقل ، بنابن ابن ابن و ابن ني وبند  ؛ملاح هل  :"أو أنزل منهن"
 ."ما أخ اتِ  من اُ ِ  َذا اُخ اتُ "

 س صه القريب امل ارك.، ي: القريب امل اركلس  قا يُ 
 ."اُب ينِ  ما أخ اتِ  من اُ ِ  َذا اُخ اتُ "

 ،حموف للشقيقة ؛وأ د أب ة،حمفي الكالم اها وجو عنوحما أ د شقيق
 لء د أب. لللنيوالسوو تك لة ال
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  لان وجو أ  ني شقيق ني وأ د أب هلا شة ،ان وجو أ  ني أب وأ د 
ا تعوي ا  وورثد ال اقة ، هالكن لص وجو أخ أب معها عوَّ  ،تسقط لليي هلا شة

 حمليني.للقكر ملين حظ اأ
 ."بالتعصيبِ  ثُ رِ تَ  فعَثرُ  ، واُختُ نى  هُ خُ أَ  نى هُ بَْ صِّ عَ ولم يَُ "

 .ال عويب م  ال ي لس  قا يُ 
 ".دَ يَ زْ فعَ  بنتِ ال ضِ رْ عن فََ  ََ ضَ ما فَ  بالتعصيبِ  ثُ رِ تَ  فعَثرُ  واُختُ " قاح:

 ا:يقصلص  ،وعنوحما أ د ،اها كان عنوحما بند
َََات  واُخ ات إن تكن بن

     
 فَََهَََن مَََعَََهَََن مَََعصََََََََََََبَََََات 
 

أو   د واحوآصال كاحمد بن، : ال عويب م  ال يلس و قا يُ  ال عويب.ف ث ب 
 أكلر من بند.

 أوالد اُف. المسعل  اُخيرة في هذا الفصَ:
 ؛هلم حال ان ا،أو احماثا  ا م ا  ص  أم آصال كاحمصا هكصرا  قينال 
 ".سُ السدُ  اُفِّ  دِ لَ ن وَ أو اُنث  مِ  رِ ولَّذََ " :و،اهللالة اأ 
و قا اها   ،: أن يرثصا أو أن يرث اأخ أم أو اأ د أم السوواهللالة اأو، 

 و قه اهللالة اللاحمية:  فإن وجو أكلر من واحو اا   ،واحو ماها كان 
 ." ِ يى هم بالس ِ بينَ   ُ الثَُّ  فعزيدَ  وال نينِ "
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 ،أحملا مال فرل بني هكر م و  أل  بالسصية ماها يقوويكصن هلم اللليت بالسصية.  
 م ال فرل بني هكر م وأحملا م.أ  ، ص  أمص ا و قه من  واحل

 :،تعا، ا $  احم قين املونف  

 .فصَ في الح ب 
 ،وعرف شروط ا رث ، رو املياث ؛واهللهب اها  رو ا حمسان يف الفراحلض 

املراجعة.  ماها  ألمن باب  الافإحمه ما حي ال لل هب  ،وعرف ترتيب ال عويب
  بو من هكر اهللهب. قاح: ساحلين فالمل يقكر كين امل لكن  نا املونف

َه ")  ".اُجدادُ  رُ ُْ سْ ِب( تَ  ْ حَ في الْ  فص
 عنوحما تقسي ات لل هب. ،اهللهب ط عا أحمصاي
 :الح ب باعتبار

 .النقوان -
 واهللرمان. -

نيح أن ي وحهب النقوان  ص: ،يسقط ألهب اهللرمان ؛ حمقوو   قا تقسيم 
 الرب . ا،ملالا احمسان من النوف 

 :وعنوحما 
 .اأو افحهب ب -
 وحهب باأشخاص. -

 فإحمه يسقط. ،اهللهب باأو اف ملين: القاتين وحنص هل  
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 ".باُقر ِ  دُ ، واُبعَ باُ ِ  اُجدادُ  رُ ُْ سْ تَ "
ااو اأبعو بااو ويسقط  ،ل  ااو يسقط باأبصح ملاها يسقط ااو  يق 

 اأقرب.
 ".باُفِّ  اتُ دى  َ والْ " المسعل  الثاني : 
 م.أاااوات يسقطن ب 

 ".باالبنِ  االبنِ  دُ لَ ووَ " المسعل  الثالث :
وكقل  ، بناملياث لالف ،بنابن وعنوحما ابن ال عنوحما أبن بن يسقط باالالوولو ا

 بن فإ ا تسقط.ابند عنوحما بن و الص عنوحما 
 ".وأ ه  ابنٍ  ، وابنُ بابنٍ  اُب ينِ  وولدُ " الرابا:

قة يسقطن أو يسقطصن ل  ص اأخ الشقيق أو اأ د الشقيقولو اأبصين ال 
 شخاص:أيسقطصن بلالثة  اها مب

 .بن""باال :اأوح
 .بن"ابن ا"و  :واللان
 "وأ ". :واللاليت
 .ااوماها  سقطهم بااو  الف املق ب يييو  نا قصح من يُ  لوعل، واأب
 ."بهم اُ ِ  وولدُ " :اخلامي
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 أب.وا ،بنبن االاو  ،بناال ؛من  م  القين آ ق هكر م ،ولو اأب يسقط هبم
  يو عليهي وي
 ".للب ينِ  وباُ ِ "

 وولو اأم السا و. ، أن اأخ أب يسقط باأخ لءبصين
 ."بال لدِ  اُفِّ  وولدُ "

 ؛بأربعة أشخاص
 .الصلو :اأوح
 ."بنِ  لد االب"و  :اللان
 القكر واأحملل. ماها بن اها قاح ولو يش ين ولو اال

 "."وباُ ِ  :اللاليت 
 ".أبيه" :الراب  
 ص  اأشقال اأخ أم ليي كا  ماها ن ولو اأم يسقط بااو ليي ملين أ أل 

 .أو ا  ص  لءب يف االش اك م  ااو
َ   به وَيْسُْرُ ": الساب   وعمٍّ". أ ٍ  ابنِ  َ

 وعم، ويسقط به كين ابن أخماها قاح عنوك يف الروض يا شيخ    نيسقط به مب، 
 باأب  نيضا آاقطصن مب، أم و ، اأب بصأل  ص ق ر واحو ال ل  ص قااو ال

 .من باب أو،
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 (بَاُ  الَعَصَباتِ )تعا، ا،:  $  احم قين املونف 

 فعر،ف العو ة بقصله:
 (اتِ بَ صَ العَ  )با ُ  

  َ ما  عخذُ يَ  ضٍ رْ ، وما ذي فََ واحدةٍ   ٍ هَ ب ِ  المالَ  ذَ خَ َُ  دَ رَ فَ ن ل  انَْ مَ  "وهمَ 
 أ ٍ  فِ دَ عال ما عَ  وإن د   َ  م الْ  ،  م اُ ُ لَ زَ وإن نََ  هفابنُ  ابنه  همبُ رَ قَْ ، فعَ يَ ِْ بَ 

 م  ُ ٍ  ،  م عمٌّ ُب ينِ  ا،  م عمٌّ ما أبدً  هُ نُ ،  م هما  م بََ أو ُ ٍ  ُب ينِ 
ذل ،  م أعمافُ بَ  ذل ،  م أ،  م ُ ٍ أبيه ُب ينِ  ن هماَ   عمافُ ،  م بن همَ 
ذل ، ال يَ ه،  م بَ دِّ جَ   ا، لُ زَ إن نََ و  أقر َ  أعَّ  ما بني أ ٍ   ٍ بن  أ ثُ رِ ن همَ 

  من لَ وْ أَ   ٍ ُ أ ٍ  ُب ين، وه  أو ابنُ  أ ٍ  ه وابنِ وابنِ    من عمٍّ لَ وْ أَ  ُ ٍ  فع ه 
 بِ سَ النى   ُ بَ صَ عَ  فَ دِ ، ف ن عُ ن ُب ينِ مَ  فُ دى َْ يَُ  ، وما االست ا ِ ُب ينِ  أ ٍ  ابنِ  ابنِ 
 ه.تُ بَ صَ  م عَ  َُ تِ عْ مُ الْ  ثَ رِ وَ 
َه " ٍَُ  ما أُ  ُب ينِ  ه واُ ُ وابنُ  االبنُ  ثُ رِ يَ  "فص َ  ََّ ثَْ ه مِ ختِ َو َها، َو   ٍ بَ صَ عَ  يَْ

ه، ضُ رْ له فََ  و ه أو ز  ُفٍّ  هما أ ه   أحدُ ه معه شيًوا، وابنا عمٍّ ختُ أُ  ثُ رِ هم ال تَ غيرُ 
ط ن في ُْ سْ ، ويَ  ِ بَ صَ لَّعَ  يَ ِْ وما بَ  الفروضِ  يو بذَ  بدأُ والباقي لهما، ويَ 

 ".  ِ يى مارِ حِ الْ 
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 

 أواًل: تعريفهم
ََُخَذ الَماَل ِبِ َهٍ  َواِحَدٍة"" َفَرَد  َ  َمْن َلِ  انَْ  .َوُهْم َُ
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،   قا الشق اأوح من ال عريف: أن العا ب لص احمفر  أ ق املاح كله  هة  واحو
حت  يخر  ص رة صاحب الفرض الذي يرث المال   وملاها قاح:  هة  واحو  

 ََّه فرًضا ورًدا.
 الشَ الثاني من التعري :

َِْي"  "َوَمَا ِذي فََْرٍض يَْعُخُذ َما َب
 أن العا ب يأ ق ال اقة م  أ  اب الفروض.

   هكر ترتيب العو ات بالقرب فقاح:
َربَُُهُم اْبنه"  ."فََعقَْ

نف  نا هكر ال تيب امجاالا بوون تفويين، واال فالفرليصن يقكرون أن ط عاا املو
 عنوحما ال قومي أوالا بااهة

ه فبَال هَ  التْديم  م بْرب
 ومََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََن

           

 بََََعَد التْديم بالََََْ ة اجعال 
 

 أقرب العو ات من  ص 
َربَُُهُم اْبنه"  ."فََعقَْ

 االبن وبعوه  
ُنُه َوِإْن نَََزَل" َُم "  .ابَْ
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 ن االبن وان حميح.اب
َُُ "اللاليت:   ." ُمى ا

 و قه جهة جويو  مبعىن:
 ااهة اأو،: ال نص .
 ااهة اللاحمية: اأبص .

 ." ُمى الَ د  َوِإْن َعاَل"  الراب : 
 ااوو   وان عال.

" ٍَُ  ."َمَا َعَدِف َأٍ  َُبَََ ْيِن َأْو 
َان معه أ  ُ  أو أ    ُنه سبَ معنا أنه ل م  عوم أخ  أب  أو أبصين؛ 

  .ُب ين ف نهم يت ار  ن عَّ  النح  الذي ذَُر في با  ال د واُخ ة
 ." ُمى ُهَما،  ُمى بََُن ُهَما أََبَداً"

م  بالشقيق   أب، " ؛ أل   اأخ الشقيق واأخ أب، ط عاا يُ وأ م هما
 أل   ابن اأخ الشقيق وابن اأخ أب. بن هما أبًدا"

 .مٌّ َُبَََ ْيِن"" ُمى عَ 
 العم الشقيق.
" ٍَُ  ." ُمى 

   عم أب.
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َذِلَ "  ." م بََُن ُهَما ََ
 أل   ابن العم الشقيق   ابن العم أب  .

 ." ُمى َأْعَماُف أَبِيِه َُبَََ ْيِن"
 .  أع ام أبيه اأشقال،   أع ام أبيه أب 

َذِلَ " ٍَُ ،  ُمى بََُن ُهم ََ  . " ُمى 
ذل   مام أبيه أب، أل   أع  أبنال ع صمة أبنال أع ام أبيه الشقيق  بن همَ 

عم أبيه  (33:53)وأبنال عم أبيه ماها  أب، أب م علقة بالعم، أبصه أب 
 أب.

ِه"  ." ُمى َأْعَماُف َجدِّ
 و كقا اها  رل من الورجة اب عوحما يف ال عويب.

َذِلَ "  ." ُمى بََُن ُهْم ََ
 ل   أبصين.بنص أع ام ااو، أشقا

 .نَََزلُ ا" ل "الَ يَِرُث بََُن  َأٍ  َأْعََّ  َمَا بَِني َأٍ  َأقََْرَ  وَ  
 إنَرَ  وَ الَ يَِرُث بََُن  َأٍ  َأْعََّ  َمَا بَِني َأٍ  َأقَْ " حمعم  قه قاعو  عنو الفرليني 

 و ة جت   ال قومي بااهة وال قومي بالقرب." نَََزُل ا
ٍَُ  َأْوَل  ِمْن عَ    .مٍّ َواْبِنِه َواْبِن َأٍ  َُبَََ ْيِن""فََع ه 
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ملاها  عنوحما اأخ أب أو، من العم و ص أو، من ابن العم ملاها  ُمقوم عليه يف 
 .ااهة  قه ا ص  و قه ع صمة

 ."َُبَََ ْينِ  َأ ٍ  َواْبنِ  َواْبِنهِ  َعمٍّ  ِمنْ  َأْوَل  َُ ٍ  فََع ه "
 القل  ص م،ن  ابن اأخ أبصين.  "و ص"مبعىن أو، من  ؤالل اللالثة،   قاح 

ٍَُ  َأْوَل  ِمِن اْبِن اْبِن َأٍ  َُبَََ ْيِن"  ."َوُهَ  َأِو اْبُن َأٍ  
أولصية اأخ أب علل العم وابن العم تقومي مباها  بااهة، اأخ أب أو، من 

 العم بااهة  هلل أم ال  واأخ أب أو، من ابن اأخ بالقرب.
ٍَُ  َأْوَل  ِمِن اْبِن اْبُن أَ و  َُبَََ ْيِن، َأ ٍ  َواْبنِ  َواْبِنهِ  َعمٍّ  ِمنْ   َأْولَ  َُ ٍ  فََع ه "   ٍ

 .اْبِن َأٍ  َُبَََ ْيِن"
 " عنوكم كقل   و صوه  أو ابن أ  ُ المثا ر حمسخد و لفة، أحما عنول: "

مبعىن مباها  ابن اأخ أبصين، وكقل  ابن اأخ أب أو، ملن  أو، من ابن ابن 
أبصين، ال قومي  نا بالقرب،   هكر ال قومي بالقص  فقاح، لكن ما أشار للنسخة أخ 
  .ُنها مسعل  مهم ؛ "َوُهَ "  قه، المثا ر ان اأو، اث ات "33:19"
َْدىُف َمْن َُبَََ ْيِن"   ."َوَمَا االْسِتَ اِ  يَُ

 ن كان أبصين.م قا ال قومي مباها   قا ال قومي بالقص ، اها اآ صون يف القرب يُقوم 
َُ  ُمى َعَصَبُته""  .فَِ ْن ُعِدَف َعَصَبُ  النىَسِب َوِرَث الُمْعِت

 قه   ر ااهات الد  ة جهة الصالل، فيث اها مل يصجو عو ة النسب يرث 
 املع ق   عو ة املع ق،   احم قين ا، الكالم عن أحمصاي العو ة فقاح: 
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َه   َفْص
ُنُه"  ."َيِرُث االْبُن َوابَْ

 ص، أما جهة ما أ رل واهلل أعلم ! شخ 
َُُ  َُبَََ ْيِن" ُنُه، َوا  ."َيِرُث االْبُن َوابَْ

 العصب  ن عان:
 النصي اأوح: من يُعوهب أ  ه.
 واللان: من ال يُعوهب أ  ه.

 م،ن القل يُعوب أ  ه  هكر املونف أربعة أشخاص و م: 
ُنُه"  ."َيِرُث االْبُن َوابَْ

للقكره   ند يعا االبن م  ال ند يرث االبن ملليها يعااالبن م  أ  ه الد  ة ال
، وكقل  ابن االبن م  بند االبن.  مليُن حظه اأحممنلم،يم،نين

َُُ  َُبَََ ْيِن"الثال :    ."َوا
 م  اأ د أبصين.

 .ُِ "  ُمَ  "الرابا: 
 اأخ أب م  اأ د أب.

َها"  ."َمَا ُأْخِتِه ِمثَََّْيَْ
 ط عاا علل ما هكرحما.م  أ  ه يعص  علل اا ي ، 
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َها"  ."ِمثَََّْيَْ
، مبعىن قصله يرث االبن م  أ  ه ملليها، ويرث اب ن يكصن للقكره مليُن حظه اأحممنلم،يم،نين

االبن م  أ  ه ملليها، ويرث اأخ أبصين م  أ  ه ملليها، ويرث اأخ أب  م  
 أ  ه ملليها و كقا.

ُرُهْم الَ َتِرُث ُأْخُتهُ  َ  َعَصَبٍ  َغيَْ  .َمَعُه َشْيَواً" "َوَُ
 غي هل  من العو ات ملين العم وابن العم و كقا، أ  ه ال ترث.

َََََََََيَََََََََس ابَََََََََن اُ   ول
ََََََََََََََََمََََََََََََََََعصََََََََََََََََََََََََََب  بََََََََََََََََال

        

 من مثَّه أو دونه في النسََََََََََب 
 

َنا   فٍّ َأْو َزْو ه َلُه فََْرُضُه والَباِقي َلُهَما" ع،مٍّ "وابَْ ُِ  .َأَحُدُهَما َأ ه 
، وأم د،    تيوجد أخ، زوجها اأوح، وأم د منه،  قه امرأ  تيوجد رجالا

الصلو القل أم  ه من اأوح، والصلو القل أم  ه من اللان القرابة بينه ا  أ ص  
 أم ويف حمفي الصقد أبنال عم.

نه ُاهاا مات واحو منهم يرث اللان ماها  بالفرض وبال عويب، يرث بالفرض؛ 
 .ُنه ابن عم، ويرث بال عويب ال اقة؛ أ  ُف

َِْي لََّعَصَبِ ""  .َويَُْبَدأُ بالُفُروِض َوَما َب
 وهكر هلا املونف  صرتني.

فٍّ َأْو َزْو ه" ُِ َنا َعمٍّ َأَحُدُهَما َأ ه    قه الوصر  اللاحمية.، "وابَْ
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الوصر  اللاحمية  قه وال ة ماها  ة  ابن عم وزول يف حمفي الصقد امرأ  تيوجد 
، فيث فيه كصحمه زوجاا وكصحمه ابن عم   ابن ع ها واهلل و هلل رب العاملني، فيه   

 هب ا له فرله وال اقة هلم.
َِْي لََّعَصَبِ ، َوَيْسُْطُ َن   .َمارِيىِ "الحِ ب"َويَُْبَدأُ بالُفُروِض َوَما َب

ره» قا،   ٍَ َذ ، «ألحْ ا الفرائض بعهَّها فما نطْت الفرائض فلول  رج
مسألة اهلل ارية،  قطصن يففي وأ بالفروض وما بقة يكصن للعو ة، لكن العو ة يس

 ة عنوحما اهلل ارية وعنو الشافعية ُمش،ر،ك،ة أ م عنوحما يسقطصن،  صر  املسألة ما 
  ة  ماها يقصح فيها يف الرح ية:

َََا ا ور  ا وأمًَََ  وإن ت َََد زوجًَََ
          

َََََا   وأخ ًة للف حَََََازوا الثَّث
 

ا ُف وأ   وأخَََ ًة أيضًَََََََََََََََ
          

واسََََََََََتغرق ا المَََال بفرض  
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََنصَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََب  ال

 
َََََََََّهََََم ُف     َ  فَََََاجََََعَََََََََّهََََم

        
َََََاهم ح ًرا في   واجعََََََ أب

 ألََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََم
 

 وعنََََدنََََا ال تَََََّْه في أليم
        

 ويََعخََذون المََال ولََد اُف 
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 قه املسألة عنوحما يف املق ب زول يأ ق ماها  زول وأم وا ص  أم وا ص  أشقال، 
 ص ، اليول له النوف لعوم الفري الصارث، واأم هلا السوو لصجص  اا   من ا 

 وا  ص  أم هلم اللليت، حموف، وآوو، وثليت،  لود الفلصو.
أما اأ ص  اأشقال ماها يقصلصن  يقصلصن  ب أباحما كان محاراا، أليسد أمنا 
واحو  ! فلقل   يد اهلل ارية، فنقصح هلم، تسقطصن، اهلل يعصلهم، وعنو 

واجعين  ،كلهم أم، أعلهم كلهم يش كصن يف اللليت الشافعية ماها  اجعلهم
 أبا م حهراا يف اليم وعنوحما ال تلقه يف اليم، ويأ قون املاح ولو اأم

 ، وأكن أن حم هن ها وحمقصح: ويأ ق النويب ولو اأم،"أكلصن الماغييت" قه ل ة 
 .وتركنا الماغييت،  قه حن لة الرح ية

********************** 
 
 
 
 
 
 
 



3587 
 

َِ  أص لِ  )با ُ   (المسائ
: سبع ه  واُص لُ ، سه دُ وسُ   ه َُّ و َُ  ثانِ َُّ و َُ  نه مُ و ُ  ورُبُاه  : نص ه  ه تى سِ  "الفروضُ 

أو هما من  يَ ِْ وما بَ   ه َُّ ثان أو  َُ َُّ ، و َُ من ا نينِ  يَ ِْ وما بَ  ص ه أو نِ  صفانِ فنِ 
 ، فهذه أربع ه ي ٍ ومن  مان من أربع ٍ  أو ما النص ِ  يَ ِْ وما بَ  نه مُ أو  ُ  اه بُ ، ورُ  ال  ٍ 
  ٍ تى من سِ  يَ ِْ أو ه  ما بَ  سِ أو الس دُ   ِ أو الثَُّ  لثَّثينِ ما ا ، والنص ُ ع لُ ال تَ 
من  سِ أو السدُ   ِ أو الثَُّ  ما الثَّثينِ  اُ ًرا، والربُ تَْ ًعا ووَ فْ شَ  إل  عشرةٍ  ع لُ وتَ 
 من أربع ٍ   َّثينِ  أو سٍ دُ ما سُ  نُ تًرا، والثمُ وِ  عشرَ  إل  سبع َ  ع لُ وتَ  عشرَ  ينَ ا َْ 

،  َ بَ صَ وال عَ ، ي ه ش روضِ الفُ  بعدَ  يَ ِْ وإن بَ  وعشرين، إل  سبع ٍ  ع لُ وتَ ، وعشرين
َِّ  دى رُ   ".الزوجينِ  ه غيرَ رِ دْ بَْ  فرضٍ  عَّ َ 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 َِ  .بَاُ  ُأُص ِل الَمساِئ

 أبصاب حساب الفراحلض، حمعم: قا باب من أبصاب اهللساب، من 
"  "الُفُروُض ِستى ه: ِنْص ه َورُبُاه َو ُُمنه َو ََُُّثَاِن َو ََُُّ ه َوُسُدسه

وف باب ال سهيين يقصح حموف وحم كين فرض يف حموف الك اب آ ة ال عض من
وحموف وحموفه وثللان حموفها وماها  وحموف حموفها وبعضهم يعكي وأعلها 

 عفه.فه، والسوو ولعفه ولعف لبالضعف ويقصح: الل ن ولعفه ولعف لع
َع ه"  ُُُص ُل َسبَْ  ."وا
ُُص ل سبع  وهي قسمان:   ا
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 القسم اأوح: ما ال يعصح، ال يو له العصح.
 والقسم اللان: ما يو له العصح.

ما ة اأ صح الد ال يو لها العصح  اأ صح الد ال يو لها العصح، أربعة أ صح: 
 اثنني وثالثة وأربعة وواحمية.

َِْي ِمِن "فَِنْصَفاِن َأْو ِنْص ه وَ   ين اأوح: أ ين اثنني هكره املونف بقصله:اأ َما َب
نََْيِن"  .ا َْ

اهاا عنوحما املسألة فيها حموفان ك ا لص كان عنوحما ملالا أ د شقيقة وزول ملالا 
 فهقه حموفان.

 ."َو ََُُّثَاِن" 
ملسألة اأو حموف ما بقة ملين؛ زول وأخ، فالنوف لليول وال اقة لءخ، أ ين  

 من كم  من اثنني، تعصح  ال يو لها العصح.
  اأ ين اللان: أ ين ثالثة، وهكر له  صر

َِْي" "َو ََُُّثَانِ الص رة اُول :   َأْو  ََُُّ ه َوَما َب
ثللان وما بقة، ملاهلا: ملالا بن ان وابن عم، بن ان وأخ شقيق، بن ان وابن عم، 

 .فهقه أ ين املسألة من كم  من ثالثة
َِْي""َأْو  َُ  .  َُّ ه َوَما َب  ملاهلا أم وأخ شقيق ملالا

 ."َأْو ُهَما ِمْن َ الَ ٍَ "
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أو  ا يعا ثليت أو ثللان ملين ماها  ملين لص كان عنوحما ا ص  أم وأ صات ملالا  
  يهلل أم ماها  ال  قا تعويب حنن حم  ة اللليت واللللني، ماها حمض   شقيقات

 فيها  ثليت.
َِْي""َورُبُاه َأْو  ُُمنه َومَ   .ا َب

  يهلل، ا ص  أم وأ صات شقيقات،  قه تكصن ثليت وثللني، فيكصن أ ين  
 املسألة من ثالثة  ين تعصح   قه ال تعصح أيضاا.

 اأ ين اللاليت: أ ين أربعة هكر له املونف  صرتني:
َِْي"  ."َورُبُاه َأْو  ُُمنه َوَما َب

.يعا ربٌ  وما بقة،  قا أ ين أربعة، ملاله: زوجة وأخ شقيق   ملالا
وكقل  يُ وصر الرب  م  النوف، يكصن أيضاا أ لهم أربعة، ملين زوجة وماها  
وأ د شقيقة، لليوجة الرب  واأ د الشقيقة النوف، يكصن أ ين املسألة من 

 أربعة،  ين تعصح  ال أكن أن يعصح أ ين أربعة.
 .نَِيٍ "ا"َأْو َمَا النِّْصِ  ِمْن َأْربَََعٍ  َوِمْن َ مَ وه  الرابا: أ ين واحمية 

 من أربعة ومن واحمية، من أربعة  قا حق ماها  الرب . 
وأما ت   الل ن فهقا من واحمية، املونف مجعهم كلهم، فقاح من أربعة ومن واحمية  

 يعا اأوح من أربعة واللان من واحمية، ماها  ص القل من واحمية  القل  ص الل ن
 وما بقة م  النوف، الحظ املؤلف ماها قاح 

َِْي َأْو َمَا النِّْصِ ""  .َورُبُاه َأْو  ُُمنه َوَما َب
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ما معىن املسألة  معنا ا ربٌ  وما بقة، أو ربٌ  م  النوف، وون وما بقة، أو ون 
 م  النوف، يف اأو، من أربعة، ويف اللاحمية من واحمية.

حما والل ن وما بقة، ملالا لص كان عنوحما زوجة وابن، أو ون وحموف، ملاح هل ؛ عن
 زوجة وبند فهقه اأ صح الل احمية ال تعصح.

 "فَََهِذِه َأْربَََع ه الَ تََُع ُل"قال: 
ما القل يعصح  بقة معنا ثالثة أ صح يو لها العصح و ة: آ ة واثنا عشر وأربعة  

 بوأ بأ ين آ ة. وعشرين
 ."َوالنِّْصُ  َمَا الثَ َُّثََْيِن"فْال: 

 قا ملاح.أرب   صر، ملاهلا؛ زول وأ صات شقيقات،  
 ."َأِو الثَ َُِّ "المثال الثاني: 

 يعا حموٌف م  اللليت،  قه الوصر  اللاحمية. 
 ."َأِو الس ُدِس"الص رة الثالث : 

 أل حموٌف م  السوو.
 ."َأْو ُهَ " الص رة الرابع :

القل  ص السوو، أ ين آ ة، لص كان النوف وما بقة كاحمد اثنني، و ص أل  
ة يعا السوو أل   ر شةل هُكر  ص السوو، أ ين آ ة السوو، أو  ص وما بق

 أو  ص السوو وما بقة، كم يكصن أ ين املسألة  من آ ة.
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َِْي ِمْن ِستىٍ ، َوتََُع ُل ِإل  َعَشَرٍة ِشْفَعاً َوِوتََْرًا"، "َأْو ُه َ قال:   .وَما َب
  ف عصح ا، آ عة وواحمية وتسعة وعشر ، كين واحو  هلا ملاح، يعا ما حمطصح بقكره. 
 ". ِ أو الثَُّ  ما الثَّثينِ  اُ والربُ  صَ الثاني عشر: "أ

 حمأ ق ملاح أم ال  زول وبنات، الرب  م  اللليت.
 "أو الثَّ ".اللان قاح: 

 مبعىن الرب  م  اللليت، زوجة وا ص  أم.
مبعىن الرب  م  السوو، ليي املقوص  السوو فقط،  "أو السدس".اللاليت: 

 أو زوجة وجو .ملاهلا: زوجة وجو ، زوجة وأ د أم، 
 ".من ا ني عشر وتع ل إل  سبع  عشر وترا"

من اثا عشر  قه املساحلين، وتعصح ا، آ عة عشر وتراا. اثىن عشر، حمعصهلا وتراا، 
توي ثالثة عشر، ومخسة عشر، وآ عة عشر، وال تعصح ا، أربعة عشر، وال ا، 

 آ ة عشر.
 أ ين أربعة وعشرين له  صرتان؛ قاح:

 ".والثمن ما السدس"
؛ زوجة، وبند، وجو ، أو: زوجة، مثالهأ ين أربعة وعشرين اما ون م  آوو. 

 وابن، وجو .
 ".أو  َّثين"الوصر  اللاحمية: 
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 زوجة، وبنات.مثاله  أو الل ن م  اللللني، 
 فعصَ المسعل :

 ."من أربع  وعشرين وتع ل إل  سبع  وعشرين"
 تعصح مر  واحو  فقط ا، آ عة وعشرين.

 ".الفروض شي وإن بْي بعد "
لها  ،اها بقة بعو الفروض شةل، أ  اب الفروض أ قوا فرولهم، باقة شةل

 حالتان:
 اهللالة اأو،: أن يصجو عو ة، وأن يق ب املاح للعو ة.

 اهللالة اللاحمية: أال يصجو عو ة، ف ا اهللكم  قاح:
َ فرض بْدرهوال عصب  رُ "  ".د عَّ َ 

 يُر  علل أ  اب الفروض بقوره.
 ."جينغير الزو "

ض كان لص كان عنوحما ملالا حمف   فعَّ  سبيَ المثال فاليوجان ال يُر  عليه ا. 
زوجة، وبند ملالا ما عنوحما غي م، اليوجة هلا الل ن، وال ند هلا النوف، أ ين 
املسألة من كم  أ ين املسألة من واحمية؛ تُعطة اليوجة واحو، وال ند كم  حموف 

من كم  ال، لكن اليوجة ال يُر  عليها  قه أربعة، وبعو هل  جتعين أ ين املسألة 
  ع ة، يكصن هلا حس ة أ رم، اُترك اليوجة.
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،  ار عنوحما ماها  حموف  ل  ملالا أخ، ل  ملالا جو  وأ د شقيقة ملالا
وآوو، أ ين املسألة من آ ة، ااو  هلا واحو، واأ د هلا ثالثة، أ ين املسألة  

 عليهم. كان آ ة، ال اجعله أربعة، وبقل  تكصن ر يد
 اليوجة حساهبا اها وجو أحو اليوجني هلا طريقة أ رم يف اهللساب.

************************ 
 (اتِ ََ ِر التى   ِ سموقِ  خاتِ ناسَ مُ والْ  التصحيحِ  )با ُ 

ٍَ  مُ هْ سَ  رَ سَ كَ "إذا انْ  ه إن َْ فَْ م أو وَ هسهامَ  نَ ن بايَ إهم عددَ  تَ بْ رَ عَّيهم ضَ  فري
 تْ حى صَ  غَ ََّ ما بََ ف ها إن عالتْ وع لِ  المسعل ِ  َِ صْ ه في أَ ونح ِ  َُّ ٍ َثَُ   ه ب ز ٍ َْ وافََ 

ان ل ماعتِ  لَّ احدِ  صيرُ منه ويَ   ُْه. فَْ ه أو وَ ماَ 
َه "  ه   ُ رِ ه ف ن وَ تِ  َ رَ وَ  بعضُ  ه حت  ماتَ تُ ََ ِر ْم تَ سَ ْْ ولم تَُ  شخ ه  إذا ماتَ  "فص

ان وَ  يَ ِْ ن بَ ها عَّ  مَ مْ سِ فاقْ  َ خ ةٍ   لِ َاُوى  َِّ    ُ  َ رَ وإنَ  ه   ن غيرَ  ُ رِ ال يَ  تٍ يِّ مَ  َ
ُُ حِّ فصَ  لهم بن نَ  َ خ ةٍ  َِّ   سهمَ  مْ سِ ول  واقْ ح ا  حِ حِّ ه وصَ علتِ عَّ  مس تٍ َميِّ  َ

َُ  ُ رِ ، وإن لم يَ ََ بَ َما سَ   رَ سِ كَ نْ مُ الْ  ا َُ  تَ حْ حى صَ  لِ وى  ا الثانَيَ   تَ مْ سَ وقَ  ولَ ا
 مْ سِ َْ نَْ ا، وإن لم تََ هَِّ صْ من أَ  تْ حى صَ  تْ مَ سَ َْ ه، ف ن انَْ تِ  َ رَ الثاني عَّ  وَ  مَ هُ سْ أَ 
َى   تَ بْ رَ ضَ  ُُ  ها لَّسهافِ َْ فَْ أو وَ  الثاني ِ  َ ه بْ رِ منها فاضْ   ه ن له شي ، ومَ ولَ في ا

ه ِْ فْ أو وَ  تُ ه الميِّ ََ رَ ه فيما تََ بْ رِ فاضْ  شي ه  ن له من الثاني ِ ه فيها، ومَ تَ بَْ رَ فيما ضَ 
َُ ََّ عمَ  فعَثرَ  في الثال ِ  َُ مَ عْ فه  له، وتََ   .لِ وى   في الثاني ما ا

َه " َِّ   سهمِ  سب ُ نِ  نَ كَ مْ إذا أَ  "فص  ه". تِ بَ سْ نِ فَّه ََ   ٍ زْ ب ُ  من المسعل ِ  وارثٍ  َ
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ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
ات  با  التصحيح والمناسخات وقسم  التَر

 أبصاب اهللساب.  قه أيضاا من
إذا انكسر سهم فريَ عَّيهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفْه إن "

ثَّ  ونح ه  ".وافْه ب ز َ 
مبعىن لص كان عنوحما علل آ يين امللاح: زول، ومخسة أبنال، أ ين املسألة منكم  
اليول له ال  ، أ ين املسألة من أربعة، لليول واحو، وثالثة لءبنال اخل سة، ثالثة 

 القس ة أم ال  اهاا فيه احمكسار، فُ و هلل املسألة بالطريقة الد هكر ا. تق ين
وفْه  أو" حمضرب يف ماها  حمضرب يف عو  م ان باين آهامهم، ك سأل نا  قه،

ثَّ  و   هكذا".إن وافْه ب ز َ 
ثَّ  ونح ه في أصَ المسعل "  ".أو وفْه إن وافْه ب ز َ 

 حمضرهبا يف ماها  حمضرهبا يف أ ين املسألة.
 ".لها إن عالتوع  "

 اها كاحمد املسألة قو عالد تع م ما عالد اليه كأحمه  ص أ ين املسألة.
من ال يفهم يورآها في ا بعو عنو املشايخ، أن ما حمس طي  حن ال آ صر  أو 

.  شةل، والصقد وك ا قلد لكم  قا يُورو اآ قالالا
 ".فما بَّغ صحت منه"
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 توهلل  قه املسألة مما بلغ الناتىل اهللا ين.
ان ل ماعته أو وفْهويص"  ."ير لَّ احد ماَ 

ف لالا يف امللاح السابق؛ يأ ق اأخ الصاحو، حنن قلنا عنوحما زول، وعنوحما ماها  
مخسة ا ص ، اليول له واحو، ومخسة ا ص  هلم ثالثة، كيف حُمو هلل املسألة  
حمضرب يف مخسة، أ ين املسألة كان أربعة،  ار أ ين املسألة عشرين، يوي اأخ 

وح ما ا  ص  كلهم يأ قون ثالثة،  ار اأخ الصاحو يأ ق ثالثة، الصاحو ب
 االبن.

ان كاحمد أخ أيضاا يكصن أ ين املسألة من اثنني. وينط ق حمفي القضية تنط ق لص 
 جعلنا ا ا ص .

   احم قين ا، فوين يف املناآخات، ما  ة املناآخة 
 فصَ

ته حت  مات بعض ور ته"  ".إذا مات شخ  ولم تْسم تَر
ته حت  مات بعض ور تهخ  مات ولم تُ إذا ش و مات، ؛ مبعىن زيْسم تَر

أوال ه ما تقا صا املياث، كلي ا ن ال كات ت قل آنني ومل تُقسم، بقيد ال كة 
علل حاهلا ومل تُقسم، ماها  ار  مات واحو من أبنال اأبنال، أو واحو ملالا زيو 

 واحو من  ؤالل اأبنال،  قه مات وترك ثالثة أوال ، ق ين أن تُقسم ال كة مات
آهلة اهلل و هلل رب العاملني، وهلا  صر م عو  ، فهقه  صر  من  صر املناآخة؛ 

 أن أصت واحو ق ين أن يأ ق ترك ه.



3596 
 

 هلا أحصاح؛ هكر املونف قاح:
اُولَ  خ ة فاقسمها عَّ  من بْي"   ."ف ن ور  هَ 

اُولَ  خ ة فاقسمها  كامللاح القل هكرحماه زيو  ؛عَّ  من بْيف ن ور  هَ 
مات، مياث أوال ه، عنوه ثالثة أوال ، مياثه منه يرثصحمه ماها  تعوي اا، كين واحو 
ا من أوال ه مات، حمقصح: احم هل، وليي له ورثة، أل  له آهم، لص فرلنا أن واحوا
 قا القل مات ليي له ورثة اال ا صاحمه  ؤالل االثنني، حمقصح احم هل رمحه اهلل يُ سين 

ل عليه، وماها معين أ ين املسألة اأو،  بوح ما كاحمد من ثالثة وُيكفن وُيول
 معلها من اثنني.

 الوصر  اللاحمية؛ و ة الد ك ال ا، ش ين، قاح:
َ ميت ال ير  ن غيره" ان ور  َ   ".وإنَ 

مبعىن مات  قا الصلو وله أبنال، وله زوجة، له قوة ثاحمية، فهقه مسأل نا ورثة كين 
، ا  ص   ؤالل القين كاحمصا يف املسألة اأو، ال يرثصن يف ميد، وحينئق  له أبنال

  طصات؛ ماها حمفعين  حمسي ثالث َ خ ة لهم بن ن"  املسألة اللاحمية، ملَّين هلا قاح:"
 اخلطص  اأو،:

 ".َ خ ة لهم بن ن فصحح اُول   "
 ان اح اجد املسألة اأو، ا، تو يهلل فو  ها. ماها بعو 

َ ميت عَّ  م"  ".سعلتهواقسم سهمَ 
 اقسم مبعىن ل  مساحلين جويو  لكين ميد.
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ما سبَ"   ."وصحح المنكسرَ 
ما سبَ وأ ن ما آ ق معنا يف الورو، علل كين حاح   وصحح المنكسرَ 

 ترجعصن اليها.
اُول صححت اُول "  سهم الثاني عَّ  وقسمت ،وإن لم ير  ا الثانيَ 

 ".ور ته
اث لكن ال يرثصحمه حمفي املي مبعىن أن يكصن ارث اللان  م حمفي ورثة اأوح، 

 اأوح، يرثصحمه مبياث   ر، ما  طصا ا  أرب   طصات:
 ".ف ن انْسمت صحتا من أصَّهاقال: "

 ُتو هلل اأو،.الخط ة اُول : 

 تقسم آهم اللان علل ورث ه، وله  صرتان:الخط ة الثاني : 
 الوصر  اأو،: ان احمقس د علل ورث ه   د املسألة من أ لها.

 للسهام يف اأو،. (53:43)اللاحمية: وان مل تنقسم لربد كين اللاحمية، أو  الوصر 
  الخط ة الثالث :

 ".ومن له شي  منها فاضربه فيما ضربته فيها"
 الرابعة:

ه الميت أو وفْه فه  له"  ."ومن له من الثاني  شي  فاضربه فيما تَر
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شر ، طصيلة مبعىن و  هلا الطريقة املعروفة يف الفراحلض، وك ال ا، تفويينوتع ين  
 ا ن لص آن ين مسألة واحو  ك ال ا، حموف آاعة.

 ."في الثال  فعَثر عمَّ  في الثاني ما اُول"وتعمَ 
ممكن أصت ثان، وثاليت، وراب ، ف ع ين يف اللاليت م  اللان كع ل  م  اللان 

 م  اأوح.
 :فصَ

َ وارث من المسعل  ب ز  فَّه من التَر    نإ"  ."تهَنسبأمكن نسب  سهمَ 
؛ عشر ماليني، وعنوحما عشر  أوال ، كين واحو له آهم،  مبعىن لص كان عنوحما ملالا
ف اها يأ ق  مليصن. واهلل و هلل رب العاملني، واملونف ا  ور  قا ال اب ا  واراا 

ا.  شويوا
************************** 

 (ي اُرحافِ وِ ذَ  با ُ )
َِ  ُ رِ "يَ   دُ لَ ووَ  البنينَ  بناتِ  دُ لَ ووَ  البناتِ  دُ لَ ، ف َ  ه واُنث  س ا رُ ََ الذى   ن بالتنزي

م يهِ نِ بَ  وبناتُ  أو ُ ٍ  واُعماِف ُب ينِ  اُخ ةِ  هم، وبناتُ اتِ هَ َعمى   اُخ اتِ 
 لَعمىاتُ ، واَاُفِّ   وأب  اُفِّ  والخاالتُ  هم، واُخ الُ َآبائِ   ُفٍّ  اُخ ةِ  وولدُ 
َ  َاُ ِ   ُفٍّ  والعم   ، أبي أفٍّ  عفِّ ن هي إحداهماَ يْ مى أُ  بينَ  بع ٍ  تْ لَ دْ أَ  ةٍ دى جَ  ، َو

 اهما وأخ أفٍّ  وأب  أفِّ  أ ٍ  ، وأب  أفِّ دِّ  َ الْ  أ ِ  َعفِّ   دِّ أعَّ  من ال َ  أو بع ٍ 
َى  َُ عَ  ْ هم فيَ تِ لَ زِ نْ مَ وأختاهما بِ  َِّ   ح    جماع ه لَ دْ  ن أَ   به فلَ دْ ن أَ مَ لِ  وارثٍ  َ
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 ُختٍ  وبنته  بنه الهم، ف هصيبُ ه فنَ َعوالدِ   ٍَ بْ سَ هم منه بال تُ لَ زِ نْ مَ  تْ  َ تََ واسْ  ارثٍ ب َ 
َ   ُختٍ  ما بنتٍ  َ   نِ يْ يََ ولَ ها وللُ أمِّ  أخر : لهذه ح  َتََِّفتْ اخْ  هما، وإنأمِّ  ح

مَ تَ َّْ عَ هم منه جَ نازلُ مَ   خاالتٍ   الثَ   َ َّى خَ  ه، ف نْ  ا إر َ مُ سَ تَ اقَْ  تٍ يِّ هم معهَ 
 اتِ مى لَّعَ  ا والثَّثانِ ماسً خأَ  لَّخاالتِ   ُ َُّ الثَ  ف اتٍ قَ رِّ تفَ مُ  اتٍ مى عَ  و الثَ  قاتٍ تفرِّ مُ 
 سُ السدُ  لذي اُفِّ  ينَ قِ رِّ فَ تََ مُ  أخ الٍ  ، وفي  ال  ِ عشرَ   َ من خمس ح  صِ ا وتَ خماسً أَ 

ان معهم أب  أفٍّ والباقي لذي اُب ينِ   م م ٍ عُ  ناتِ ب هم، وفي  الثِ طَ َْ سْ أَ  ، ف نَ 
 بينَ  المالَ  تَ مْ سَ قَ  ب ماع ٍ    جماع ه لَ دْ ، وإن أَ لَّتي للب ينِ  ين المالُ قِ رِّ فَ تََ مُ 
َِّ    بهم فما صارَ لَ دْ مُ الْ   هم ببعضٍ بعضُ  رَ ِْ سْ ي به، وإن أُ لِ دْ مُ ه الْ ذَ خَ أَ  واحدٍ  لك
 ."ةه  ى نَُ وبَُ  وأم م ه  ةه  ى بَُ : أُ " هاتُ  ِ الْ  "به و  تَ َّْ مِ عَ 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 با  ذوي اُرحاف

ر واُنث  س ا  ف لد البنات "وولد بنات البنين""  ."وي ر  ن بالتنزيَ: الَذ
َ قرابٍ  ليس ا  قا باب هول اأرحام؛  من أصحا  وذوي اُرحاف همَ 
 ، كيف يرثصن  ط عاا يف  الف، يف أ ين تصرييت هولالفروض وال من العصبات

يفي  ت ريثهمأن هول اأرحام يرثصن،  المذهب:اأرحام يف  الف،   ؛لكنَ 
 أ م يرثصن بال نييين ال بالقرابة. المذهب:أيضاا فيها  الف، 

ر واُنث  س ا "   ".وي ر  ن بالتنزيَ: الَذ
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ريب ل آ يين امللاح؛ لص فرلنا أن مي اا مات، و قا امليد ليي له قال نييين مبعىن عل
اال ابن ع ة، وبند ع ة، كيف حمُصرثهم   ين الع ة تُنيَّح منيلة، ماها عالقة الع ة 
بامليد  أ د أب، اهاا  ة تُنيَّح منيلة اأب، و قا حمفي القضية، ف ينئق  حمقسم 

املاح البن الع ة، والنوف علل، عنوحما قلنا ابن ع ة وبند ع ة، فإهاا حموف 
 ل ند الع ة اها مل يصجو غي م علل تفا يين يأش هكر ا يف ال اب.

 فرَّي املؤلف علل  قا مساحلين عويو  قرابات كلي  منها؛ قاح:
 البنين". بنات وولد البنات "ف لد

ولو ال ند كال ند، ابن ال ند اها ما عنوحما اال ابن بند حمُنيله منيلة ال ند، لص 
عشر  أوال  بند، مخسة منهم هكصر، ومخسة منهم احماث، كيف حمقسم  عنوحما

املسألة  معلهم كلهم كين واحو هلم آهم، آصال القكر واأحملل آصال، كين واحو 
 يأ ق ُعشر.

 ".وولد اُخ ات البنين بنات وولد "
ولو بنات ال نني ك ند االبن، وولو اأ د كاأ د و قا معىن قصله: 

د كال ند، وولو بند االبن ك ند االبن، وولو اأ د  " ولو ال ن"َعمهاتهن
 كاأ د.

 ".وبنات اُخ ةالمسعل  الرابع : "
 بند اأخ كاأخ، أما ابن اأخ  ليي من هول اأرحام، و ص وراث.اُخ ة  

 ".وبنات اُخ ة واُعماف "ُب ين أو ُ "
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 ص ، بنات ا  ماها يقوو باأع ام  أل وبنات اأع ام، وهلا  صرتان: آصال يف 
 أو بنات العم.

  صر  أخ شقيق وأخ أب. -
 وعم شقيق، وعم أب. -

 . ف ند العم الشقيق كالعم الشقيق، وبند العم أب كالعم أب.
آبائهم ،وبنات بنيهم"  ".وولد اُخ ة ُفَ 

بند بنات بنيهم مبعىن ملين بند ابن العم ملين ابن العم، وولو ا  ص  أم ملين 
 "َآبا هم". ىن قصله:ا  ص  أم  قا مع

 ".واُخ ال" 
اأ صاح؛ ملين م،ن  حمُمن،يهلم منيلة من  اخلاح  ص أخ ماها   ص أ ص أم امليد، اهاا 

  يُني،ح منيلة اأم، اخلاح كاأم.
 "والخاالت"واُخ ال 

 واخلاالت كاأم.
اُف"  ".وأب  اُفَ 

 أبص اأم  ص ااو الفاآو ملين اأم.
اُ "  ."والعمات والعم ُفَ 

 والع ات ملين اأب، والعم أم كاأب و كقا. َاُف،قاح: 
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عف أبي أف"" َ جدة أدلت بع  بين أمين هي إحداهماَ   .َو
  فهة مبنيلة اأم، فهص ااو  قا مبنيلة اأم.

 ".َعف أ  ال د أو بع  أعَّ  من ال د"
الق ها ع عفصاا  قه ااو ، ااو   قه مبنيلة اأم، ااو  اأو، الد  ة أم أب أم،

بامليد، ُتول مبن  باأم، عالق ها بامليد ُتول بأم فهقه مبنيلة اأم. وأم أب ااو 
 ، مبنيلة م،ن  أب ااو، ملاها مل معين أم أب اأم مبنيلة أبص اأم  ليي وار اا أ الا

  ص حمفسه من هول اأرحام.
 ".وأب  أف أ "

 أبص أم اأب مبنيلة من  أم اأب الد  ة ااو .
 ".وأب  أف أف"

 مبنيلة أم اأم.
 .وأخ اهما وأختاهما بمنزلتهم""

 أ صا ا مبعىن أ ص أبص أم اأم مبنيلة و كقا.
َ وارث لمن أدل  بهفيُ "  ." عَ حََ 

كين وارث من  ؤالل القين هكرحما م ملالا قلنا الع ة ملين اأب، فنأ ق حمويب 
ت ملالا ات، عو  جهااأب وحمُعطيه هلقه الع ة يف وي وصر أن أ    عو  قراب
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عنوحما ع ة، وعنوحما  اح، ماها حمفعين  الع ة مبنيلة اأب، واخلاح مبنيلة اأم، 
 ف قسم املسألة، وتُعطة املاح ملن أ ، بقل  القريب.

 ".است ت منزلتهم منهو ف ن أدل  جماع  ب ارث "
ها لمبعىن كلهم يف اأ ي يرجعصن لءب، ماها حمفعين   أ ، مجاعة بصارثاها 
  رتان:ص

 أن تس صل منيل هم منهم، فأيضاا هلا  صرتان: الوصر  اأو،:
 الوصر  اأو،: أال يكصن  ناك أحو ا أآ ق، م ساوين يف الس ق.

 مثاله  قال:
عوالده فنصيبه " ف ن أدل  جماع  ب ارث واست ت منزلتهم منه بال سبَ:َ 

 ".لهم
 لَّين املونف قاح:هلم؛ ملاله ممبعىن ملالا قلنا بنات العم كلهم م ساويات، فنوي ه 

 ن حَيوللولي ،حَ أمهالهذه فابن وبنت أخت ما بنت أخت أخر  "
 ".أمهما

 مبعىن عنوحما ا ن: ابن، وبند أ د، مبعىن الرجين ملالا له أ  ان:  نو، وآعا ،
فهنو  قه ليسد مصجص   م صفا ، م،ن ال اقة من اأحيال  ال اقة أوال  آعا  بند 

ىن، واللاحمية  نو هلا ماها  هلا بند واحو ، و ة ما ا ها  آار  وابن؛ آعيو ول 
. آار   قه تأ ق النويب القل تأ قه ل ىن وأ ص ا ا،   ره.  ملالا
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س ُنه لي"  حَ أمهالهذه خت أخر  ُخت ما بنت ُفابن وبنت قاح: "
،في أحد أدل  بها إال هي وا  رين ي قا صن يف حق  ، تأ ق حق أمها كامالا

  ا.أمه
؛ لص عنوحما علل آ يين امللاح ابن ع ة، أو  وم  الس ق يُقوم ط عاا اأقرب، ف لالا

 عنوحما بند عم، وبند بند عم ف ن القل يُقوم  اأقرب.
ميت اقتسم ا إر ه"   ".وإن اختَّفت منازلهم منه جعَّتهم معهَ 

 مل،ين هلا املونف بقصله:
َّ  فالث   ،تو الث عمات متفرقا ،   الث خاالت متفرقاتف ن خَّى "

 ".اوالثَّثان لَّعمات أخماسً  ،الَّخاالت أخماسً 
ُنهم   والع ات ملاها هلم اللللني ُنهم ُمنزلين منزل  اُف،ملاها اللليت للخاالت  
 منزلين منزل  اُ .

 ". ال متفرقينخوتصح من خمس  عشر وفي  ال   أ"
أحو، ف اها  ان كاحمصا وحو م،  ؤالل ثالثة أ صاح، ان كاحمصا وحو م ليي معهم

 هلم  قاح، كيف ثالثة أ صاح م فرقني 
 ".لذي اُف السدس والباقي لذي اُب ين"

عنوحما ثالثة أ صاح م فرقني؛ واحو منهم: أخ أم، واللان: أب، واللاليت: شقيق، 
ُنه صاحب اأب يسقط؛ . لذي اُف السدس والباقي لذي اُب ين قاح:

 أم فإحمه ال يسقط.، خبالف اأخ عصب  وقد جا  من يح به
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ان معهم أب  أف أسْطهم"  وفي  الث بنات عم م  متفرقين المال لَّتي .ف نَ 
 ."للب ين

كقل  حمفي القضية اها عنوحما بنات ع صمة؛ بند عم شقيق، وبند عم أب، 
 اها  قاح:م ُن العم ُفوبند عم أم، قاح: املاح يكصن كله ملن  للد لءبصين؛ 

 ين.؛ بند عم  قه ُتول بالعم، املاح كله للد لءبص قنيثالث بنات ع صمة م فر 
  بهم فما صار لكَ دلَ وإن أدل  جماع  ب ماع  قسمت المال بين المُ "

 ".به وإن سْر بعضهم ببعض عمَّت به يواحد أخذه المدلِ 
ُو،، هبم القين  م يف اأ ين قرابة وارثة،  م غي 

مبعىن أحمد تقسم أوالا مسألة امل
تقسم مسأل هم،   بعو هل  تقسم حمويب كين واحو علل ورث ه،  مصجص ين ولكن

   هكر جهات هول اأرحام فقاح:
 ."وال هات: أب ة وأم م  وبن ة"
 

********************* 
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 "َِ كِ شْ مُ   الْ ثَ نْ خُ والْ  َِ الَحمْ  يراثِ مِ  با ُ "
 من إرثِ  اَُثرُ  َِ مْ لَّحَ   َ قِ وُ  سم َ ب ا الِْ ََّ فطَ  َه مْ فيهم حَ   ً  َ رَ وَ   َ َّى ن خَ "مَ 
ْبه  ُ حْ ن ال يَ ه، ومَ ِّْ حِ تَ سْ مُ فه  لِ  يَ ِْ وما بَ  هُ ْى حَ  ذَ خَ ، ف ذا ُوِلَد أَ نِ يْ يََ ثََ نَْ أُ أو  ينِ رَ ََ ذَ 
الْ ْذ إر َ عخُ يَ  ا، شيوً  رَ عْ به لم يَُ  رَ َْ ن سَ ، ومَ ا اليْينُ ْصه شيوً ُْ نَْ ن يََ ، ومَ ةِ دى  َ هَ 
 وطالَ  سَ فى نََ تََ  أو اَ   أو َرضَ كَ أو بَ  سَ طَ ا أو عَ صارخً  َى هَ تََ إن اسْ  ثُ  رَ ويُ  ثُ رِ ويَ 
َُ  دَ جِ أو وُ  سِ ف  التنََ  نُ زمَ   َى هَ تََ ه فاسْ بعضُ  رَ وإن ظهَ  واختال ٍ  حَر ٍ  ه غيرَ حياتِ  دلي

ما هُ  َُ رْ إَتََِّ  اخْ و  نِ يْ مَ أَ  ْ من التَى  َ  هِ ستَ مُ الْ  ََ هِ ، وإن جُ ثْ رِ لم يَ   َ رَ وخَ   م ماتَ 
  ".ثَ نَْ أُ  يراثِ مِ  ونص َ  رٍ ََ ذَ  يراثِ مِ  نص َ  ثُ رِ يَ  َُ كِ شْ مُ   الْ ثَ نْ خُ ، والْ رع ٍ بُْ  نُ يى عَ يَُ 

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 با  ميراث الحمَ والخنث  المشكَ

 : مياث اهلل ين؛ قاح:أوح مسألة
 ".من خَّ  ور   فيهم حمَ فطَّب ا الْسم  وق  لَّحمَ اَُثر"

مبعىن اها مل يطلب القس ة، اها يف محين قالصا: ما حم  ة أن حمقسم، اتركصه يأش 
بالسالمة   حمق سم، فاأمر ال يعوو م ال أمون علل القس ة، لكن اها طل صا 

كرين من ارث ه  ع ين  حمصقف لل  ين اأكلرالقس ة، قالصا: فلصآنا حم  ا ا، ماها حم
؛ حمض   قين االح  الني؛ اما هكرين أو أحمليني وحمقسم علل  قا، وحمصقف أو أحمليني
 الياحلو.

رين "  ".وق  لَّحمَ اَُثر من إرث َذ
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 ا، م  يُصقف  ا، الصال  . فإها ولو 
 ".ف ذا ولد أخذ حْه وما بْي فه  لمستحْه"

حمرج  ا ن حمقسم املسألة وحمعطة كين وحو ال اقة  يأ ق حقه من ال كة، وال اقة
 من حموي ه ومن حقه.

 م اف لصا مبعىن لص جئد لالح  االت  ة أكلر من هل ، لكن اع موا 
 االح  االت ال ال ة.
 "."ومن ال يح به

ا ن عنوحما ثالثة أحصاح عنو وقف املاح، عنوما يكصن عنوحما محين عنوحما ثالثة 
 أحصاح:

 الحال  اُول :
ال دة""و   .من ال يح به يعخذ إر هَ 

من ال ي أثر باهلل ين ملين ااو ؛ تأ ق السوو، كان هكرين كان أحمليني، ما يفرل 
 .  معها ف أ ق حقها كامالا ُمك الا

 الحال  الثاني :
 ".ومن ينْصه شيوا"

من ينقوه شيئاا؛ اح  اح  قا لص كان هكراا أحمقص ح،هب شخص حهب 
 حمعطيه ماها  اأقين، وحمصقف ال اقة.حمقوان، حمع مه كأحمه مصجص ، و 
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 الحال  الثالث :
 .ا"اليْين ومن سْر به لم يعر شيوً "

، وعنوحما أخ، لص كان  قا اهلل ين  قا ماها   مبعىن ملالا لص كان اهلل ين  قا ابن ملالا
اهلل ين  قا ابن، لص كان هكراا ُيسقط اأخ أم ال  ُيسقط، اهاا ما حمعطة اأخ شيئاا 

  ق وقو ال يأ ق.حمقصح: احم مثر، قو يأ
 روط:هكر املونف ثالثة ش ما شروط تصرييت اهلل ين   هكر شرط تصرييت اهلل ين، 

 ".ويرث وي رث"
 ليي ثالثة شروط،  ص هكر آ ة أحصاح يرث فيها، قاح:

 ".اإن استهَ صارخً "ويرث وي رث  
 هذا اُول.

 ".أو عطس" الثاني:
 ."أو بك " الثال :
 ".أو رضا" الرابا:

 .فس وطال زمن التنفس"أو تن" الخامس:
 ".أو وجد دليَ حياته" السادس:

 أل  ليين يوح علل حياته، اال مسأل ني ال توح علل حياته، و م:
 ".غير حَر  واختال "
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 اهللركة واال  الل ال توح علل هل ،   قاح:
 ".وإن ظهر بعضه فاستهَ  م مات وخر  لم يرث"

 روجه،   هين ق ين أن ي ممبعىن  قا اآ  ظهر بعضه فاستهَ  م مات وخر إذا 
 قاح: ال يرث.

 المسعل  الثالث :
 ."هَ المستهَ من الت أمين واختَّ  إر هما يعين بْرع وإن جُ "

هَ جُ  وإن  رل تصأمني؛ واحو اآ هين، وواحو مل يس هين، ف ن القل يرث  قاح:
عدة أن ُن الْا  ْرع البذل  المستهَ من الت أمين واختَّ  إر هما يعين 

 َ عند التزاحم عَّ  الحْ ق.الْرع  تستعم
ر ونص  ميراث أنث "  ."والخنث  المشكَ يرث نص  ميراث َذ

 الخنث  ن عان  
 نلل م ضهلل حاله؛ يُعرف أحمه هكر أو أحملل، فهقا يُعطل حموي ه ان   النصي اأوح:

 كان هكراا فقكر، وان كان أحملل فأحملل.
شكين و قا له حال ان:النصي اللان

ُ
 : اخلنلل امل

و،: أن يُرجل اتضا  حاله، فهنا ماها حمع ين  اها يُرجل اتضا  حاله، اهللالة اأ
قالصا اأط ال: أكن آنة، أو بض  شهصر وي  ني اأمر، فهقا القل يُرجل اتضا  
حاله يُعطل ومن معه اليقني، حن  ين أحمه هكر، وحن  ين أحمه أحملل، وحمعطيه وحمعطة 

 ال قية اليقني، ويصقف ال اقة ح  اتضا  حاله.
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 الة اللاحمية: وان مل يُرل، اتضا  حاله فهة الد هكر ا املونف بقصله:اهلل
ر ونص  ميراث أنث "  ."والخنث  المشكَ يرث نص  ميراث َذ

 يُعطل حموف مياث هكر، وحموف مياث أحملل.
********************** 
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   احم قين ا، املفقص ، فقاح:
 (المفْ دِ  يراثِ مِ  )با ُ 

 سعينَ تِ  مافَ به تَ  ِظرَ تُ انَْ  َت ارةٍ   ه السالم ُ غالبُ  رٍ فَ أو سَ  رٍ سْ ه بعَ رُ بََ خَ  يَ فِ ن خَ "مَ 
ان غالبُ دَ لِ منذ وُ  سن ً  مَ ، وإنَ   دونَ  ق فه  مَ َِّ فسَ  ََبٍ ْر في مَ  ِرقَ ن غَ ه الهالَكَ 
 منذُ  سنينَ  أرباِ  مافَ به تَ  رَ ظِ تُ انَْ   ٍ كَ َِّ هْ مُ  ةٍ فازِ ه أو في مَ أهَِّ  من بينِ  دَ ِْ أو فُ  ق فٍ 
َ    ذَ خَ أَ   ِ ب  رَ التَى  ةِ دى ه في مُ  ُ رِّ  َ مُ  ه فيهما، ف ن ماتَ مالُ  مُ سَ ْْ ،  م يَُ  َ َِّ تَ   وارثٍ  َ

 مُ كْ ه حُ مُ كْ حُ ه، وإن لم يعِت فصيبَ نَ  ذَ خَ أَ  فَ دِ ، ف ن قَ يَ ِْ ما بَ   َ قِ ووُ  إًذا اليْينَ 
َِّ  ح ا عَّ  ما زادَ َِّ طَ صْ أن يَ  ر  ِ ي ال َ ه، ولباقِ مالِ    ه".مُ سِ تَ ْْ يََ ف المفْ دِ  عن ح

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ت ارة"  .من خفي خبره بعسر أو سفر غالبه السالم َ 

 المفْ د عَّ  ن عين:
ن يكصن  قا أ اهللالة اأو،"، غالبه السالم " : الد هكر ا بقصله أن:اهللالة اأو،

 ".بعسر أو سفر غالبه السالم "املفقص  غالب المثن آالم ه، ملاله هكر قاح: 
 ".َت ارة"

  قا امللاح ك هار ، حك ه 
 ."انتظر به تماف تسعين سن  منذ ولد"
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د أ  اره، ي اجر واحمقطع  قا الرجين فُقو و ص ع ره آ عني آنة، كم يُن مثر  ه ب
 .ُن تماف التسعين سن  منذ ولدحمقصح: يُن مثر عشرين آنة؛ 

 : أن يكصن غال ه اهلالك، ملاهلا؛ هكر ثالثة أمللة قاح:اهللالة اللاحمية
ب" من غرق في مَر ان غالبه الهالكَ   فسَّم ق ف دون ق ف". وإنَ 

 غرل املركب، فالن ما جالت عنه أ  ار، غالب المثن أحمه غرل.
 اللان:

 ".أو فْد من بين أهَّه"
فُقو من بني أ له، ما تقصح احمه آافر، ومل يس طي  أن ي وين، ال من بني أ له 

 فُقو، ف اب المثن أحمه مات. 
 ".أو في مفازة مهَّك الثال : "

يف مفاز  مهلكة القل يضي  يف  قه مفاز  فال الب علل المثن أحمه أصت، ف اها 
 حمع ين 

 ".ْدن منذ فُ انتظر به تماف أربا سني"
 ين مثر أرب  آنني منق فُقو ال منق ولو.

 ."ْسم ماله فيهما م يُ "
  يُقسم املاح يف املسأل ني، آصال اأو، أو اللاحمية بعو احم هال مو  ال بص تسعني 

 آنة منق ُولو، أو أرب  آنني منق فُقو.
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َ اُرث إذً فف ن مات م رو ه "  ".ا اليْيني مدة الترب  أخذَ 
لرجين يف  قه املو  ق ين متام اأرب  آنني مات ابنه، مات أ صه، مات اها  قا ا

أبصه، اأ ين أن له حمويب من املياث، ف اها يفعين للصرثة  حمعطيهم كأحمه مصجص  
يصقف ، و ا اليقنياها  أم حمعطيه كأحمه غي مصجص   كأحمه مصجص . فيأ ق كين وارث

 حقه، يصقف ال اقة هلقا الشخص. فإها جال 
 ".نصيبه ف ن قدف أخذ"

 أ ق حموي ه، وان مل يأته 
 ".وإن لم يعت فحكمه حكم ماله"

 يُقسم  قا املاح املصجص  ك كة من ماح  قا املفقص .
للصرثة أن يوطل صا هكر املؤلف مسألة اال طال  ال واحل بني الصرثة علل القس ة 

 فقاح:
 ."هنولباقي ال ر   أن يصطَّح ا عَّ  ما زاد عن حَ المفْ د فيْتسم  "
م أن ي واهللصا علل ما زا  عن حق املفقص ، ويق س صن، وليي هلم أن يوطل صا هل

علل حمويب الشخص املفقص ؛ أن املفقص ، ي واهللصا أو يقصلصا علل آ يين امللاح 
 يف القس ة يعا، يف النويب امل علق هبم القل ال يو ين يف حمويب املفقص .

***************** 
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 ( قَ رْ الغَ  ثِ يرامِ  با ُ )
َُ  ََ هِ جُ و  أو نارٍ  رب ٍ أو غُ  قٍ رَ أو غَ  فٍ دْ هَ بِ  ُ ٍ  نِ يْ  َ خَ َعَ    انِ ت ارِ مُ  إذا ماتَ   الساب
َ    ثَ رِ ف ا فيه وَ َِّ تَ خْ ولم يَ  بالم تِ  ه  َ رِ ما وَ  ه دونَ مالِ  الدِ ن تِ مِ  رِ من اآلخَ  واحدٍ  َ
 .رِ وْ ًعا لَّدى فَْ منه دَ 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ 
 با  ميراث الغرق 

عخ ين ُ  بهدف أو غرق"  ".إذا مات مت ار انَ 
وإن يمَََت ق ف بهَََدف أو 
 غَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََرق

      

أو حَََََادث عَََمى الَََ َََمَََيَََا   
 ََََََََََََََََََََََََََََََََالَََََََََََََََََََََََََََََََحَََََََََََََََََََََََََََََََرق

 
 قه املسألة أيها ا  ص  الكرام يف حاالت ملالا حا ث آيار ، ما حمورل من مات 

هم ماتصا، أو  ار حريق يف ال يد، أو  ار غرل آفينة أو حنص هل ، اأوح، كل
 فَّها حالتان 

اهللالة اأو،: أن يُعلم السابق؛ واهلل معلصم ان أوح واحو مات يف اهللا ث فالن، 
الالحَ  ُننا ن رثواللان مات بعوه، فهقه ما ال حاجة لنا يف  قا ال اب، ملاها  

 .الالحَمن السابَ، وال يرث السابَ من 
 اهللالة اللاحمية: اها ُجهين اهللاح فهة الد حن ال فيها ا،  يت، قاح املونف:
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وجهَ  رأو نا ،أو غرب  غرق أو بهدف ُ  َعخ ين مت ار ان مات إذا" 
 ".السابَ بالم ت

 وُجهين السابق باملصت هلا حال ان أيضاا:
 ".ولم يختَّف ا فيه" الحال  اُول :

 بني الصرثة أل ومرافعة يف  قه املسألة، ف اها حنكم ما ا  لفصا، ما  ار تنازي 
َ واحد من اُخر من تالد ماله دون ما ور ه منه"  ".ورثَ 

حمقصح حُيكم لكين واحو من تال  املاح، مبعىن علل آ يين امللاح؛  ؤالل اللالثة ماتصا 
يف اهللا ث، عنو مص م ق ين ما حمُصُرث أل واحو من ا  ر كان كين واحو أل  

، حمصرث  قا و قا و قا، حمصرث كين واحو من اللان من  قا املليصن، وال مليصن
حمقصح  قا مليصن وله حمويب من ماح أ يه ماحلة ألف يوي  قا عنوه مليصن وماحلة 

 ، ولعين  قا املصل  اللان فقطُن هذا يَّزف منه ماذا  الدورألف، حمصرثه  قا؛ 
 ا لَّدور.ُنه قال هنا دفعً يف اليا  القل علين فيه املونف؛ 

واملصل  السابق ما  ص  يف مصل  آابق مر معنا  ال ع ين الناو  قا قريب من 
  قا، لكن  قا يف الطالل، قاح: "أحمه شرط ال حلف".

علل  قه النسخة يكصن مصل  ثان، وعلل حقفها يكصن مصل  وحيو، واهلل 
 أعلم.

ا.  لعلنا خن ور علل  قا يكفة، بقة شةل يسي، حمك له غوا
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مما ورثه من  قا، و قا مما ورثه من  قا،  قا عنوه مليصن، و قا عنوه  حمعطة  قا
مليصن، و قا عنوه مليصن، ال  ص  ور،  قا لص ورث،ناه من تال  ماله حمضيفه عليه 

 ما يليم منه الوور.
*********************** 
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َال:  ما املنههية ل علم علم الفراحلض ول طها  س
ة ل علم علم الفراحلض كلر  ال  ارين،  ق أحو الك ب واهلل املنههي ال  ا :

الفرلية املليئة بال  ارين، وا رل  ف ك القل مباحل ني من املك  ة، واش  ين يف 
 ال  ارين  قه،  ف ك القل ماحل ني وفيه مربعات، ح  يكصن ماها  للهواوح  قه.

ف وماحل ني، لويف الشيخ عنوه أيضاا ما ا ه  عنوه توري ات أ نها ألفني وال، أ
 ق ا وحلها، مصجص   يف الند، أ نها ُتط   قري اا،  قا  ص أفضين شةل ل علم 
الفراحلض، واها ل  د اليه حفظ الرح ية فاحفظ لكين حافظ امام، فهقا يش ه 

 ال عليين.
َال:   قا يقصح  ين تنوهلل  فظ زا  ملن مل حيفظ القر ن  س

، أما ي وأ   ال  ا : ح: واهلل فظ اليا  فقيه، ما تقص ال، أحموهلل  فظ القر ن أوالا
، حيفظ ملالا ال يقصحمية أربعة وثالثني بي اا ما ت عارض، اأو، أن يُقوم حفظ القر ن

 واهلل أعلم، و لل اهلل وآلم علل حم ينا ى و.
َال:  الع ين بالضعيف. س

واهلل يا شيخ قاح بعضهم: ان الع ين بالضعيف يُرا  به اهللسن ل يه، ال  ا : 
م أكن أن يُقاح احمه   يهلل اها اع محما أن اهللسن ل يه أ الا مفهصمه و قا الكال

يعم، أن اهللسن ل يه ما معناه   قا آؤاح، ما  ص اهللسن ل يه  اها تعو ت 
طرقه، ال  قا أحو  صر اهللسن ل يه،  ص املشهصر عنو الناو اهللسن ل يه  ص 

هبقه  يُع ين بهالضعيف اها تعو ت طرقه، لص أر ت أن كور الضعيف القل 
 الوصر  ال ليي كقل ، بين  ص أعم من هل :
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 القل تعو ت طرقه. -
 القل وجو له شصا و ملالا من القر ن. -
 القل وجو له شصا و من ف اوم الو ابة. -
 القل تعو ت طرقه؛  قا واحو منها. -
 القل توح عليه اأ صح العامة للشريعة. -
 ض م  شةل.القل ال يصجو يف ال اب أحسن منه، ومعناه ال ي عار  -

كين  قه قراحلن قو تساعو يف جم اهللوييت الضعيف، فاهللوييت الضعيف يُع ين 
به وال خي ص هل  يف الضعيف القل تعو ت طرقه، لص قلد اهللسن لقاته باملعىن 
 قا  م، أو الضعيف القل أمه ممكن، أما القل تعو ت طرقه ليي حوراا يف 

 هل ، واهلل أعلم.
 الف احم هل، أما بينهم  الف ي افعصن للقالة.اها  م ما بينهم   ال  ا :
أفضين شر  ح"رولة النا ر" يف  ا واهلل أعلم أ ا مسألة هوقية، يف  ال  ا :

ا وتُفوين، و قا يناآب بعض الناو يقصح: أحما أريو واحو  بعض الشرو  طصيلة جوا
يفوين وُأس  ل الرولة، وكين ل ي يقصح  قا الض ي يرج  ا، كقا و قا 

ا، كقا، ويف واحو ال يُناآ ه  قا، فأحما أقصح: الشر  القل حماآ  ، ووجوت يرج  
 أحم  تفهم به الرولة فخقه.

واملسألة   لف، مبعىن يف حماو أحمسب شر  له املقكر  هللضر  الشيخ اأمني، أحما 
بالنس ة ل أفضين شر  للرولة مبعىن يف هوقة اخلاص مقكر  الشيخ اأمني يأش 

أش ل  ، الشيخ اأمني يالعباراتوض  ليست متًنا تفك  ُن الر ل  بال اب؛ 
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بال اب ويقصح حا له كقا وخي وره  ص بطريقة  قا مجيين، لكن بعض الناو قو 
 ال يفهم بعض الع ارات في  ال ا، شر  كليلة.

واهلل أعلم، بارك اهلل فيكم، آ  احم  اهلل و  وك أشهو أن ال اله اال أحمد 
 أآ  فرك وأتصب الي .
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 الدرس السبع ن
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرمحن الرحيم، اهلل و هلل رب العاملني، 

 و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و  وعلل  له و   ه أمجعني.
 أما بعو:

أن يُفُقهنا يف الوين، وأن يُعُل نا ما ينفعنا، وأن ينفعنا مبا  فنسأح اهلل 
ل اا حمافعاا، وع الا  اهللاا احمه ول هل  والقا ر عليه ُ َّ أما علَّ نا، وأن يييوحما ع

 بعو: 
ِنا ]زَاديف ك اب  -ان شال اهلل تعا،-فهقا  ص   ر  رو   ْْ  ِاْخِتَصار يفِ  الُمست

ِنِا[ ْْ مل ارك، يف  قا الك اب ا -ان شال اهلل تعا،-، فهقا  ص الورو اأ ي الُم
ِنا ]زَادو ص ك اب  ْْ ِنِا[ ْخِتَصاراِ  ِفي الُمست ْْ ن أمحو للشيخ/ مصآل ب الُم

 تعا، وغفر له، ومجعنا به يف جنات النعيم. اهللهاول اهللن لة 
)ك اب الفراحلض(، وُكنا قو و لنا يف  قا  -ان شال اهلل-وخن م يف  قا الورو 

الك اب ا، )باب مياث أ ين املهلين(، أما ط عاا ال اقة من الك اب قو شرحناه 
 )ك اب الفراحلض(. ق ين، وأ َّرحما

اهلل و هلل رب العاملني، والعاق ة لل  قني، وال عووان اال علل المثاملني، و لل اهلل 
 وآلَّم وبارك علل حم ينا ى و  وعلل  له وأ  ابه أمجعني.

 اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، ولل سل ني أمجعني يا رب العاملني.
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َِ  ِميراثِ  )با ُ تعا،:  قاح املوُنف  (.اْلِمََّ  أه َِ 
 ِ ،بال ال إال المسَّمَ  الكافرُ  وال بال الِ ، إال الكافرَ  المسَّمُ  َيِرثُ  ال

َُ  والمستْعِمُن، الحربي  والذمِّي   ويََتَََ اَرثُ   ما بعًضا عُضهمب َيِرثُ  الذمى ِ  وأه
َه  وهم اختالِفها ما ال َأدياِنهم اتِّفاقِ   وإن  أحًدا، يَِرثُ  ال واْلُمْرَتد   َشتى ، ِمََّ

َْرابََتََْينِ  الم  سُ  وَيِرثُ  َفْي ه، فمالُه ِردىتِه عَّ  اتَ م ُم ا َأْسََّم ا إن ب ََ  وَتحا
ََ  إلينا ذا إسالِمهم، قب َهٍ ، همن ُمَحرىفٍ  رَِحمٍ  ذاتَ  َيطَعُ  المسَّمِ  ُحْكمُ  َو  بُشبَْ
دٍ  وال ُمَحرىفٍ  رَِحمٍ  ذاتِ  بِنكاحِ  ِإْرثَ  وال ْْ َْر   ال بَع  .  َأْسََّمَ  ل  عَّيه يَُ

تعا، عن ال صارث بني أ ين املهلين؛ املسلم  يف  قا ال اب ي كلم املوُنف 
 من الكافر، ومن الكفار بعضهم من بعض.

ف وأ باملسألة اأو، و ة؛ تصارث املسل ني م  الكفار،  ين يرث املسلم من 
 الكافر، والكافر من املسلم 

 ".بال ال ِ  إال الكافرَ  المسَّمُ  َيِرثُ  "البقصله:  فأجاب 
 املسلم ال يرث من الكافر اال بالصالل.

اها كان املسلم له ع ٌو كافٌر فأع قه   مات  قا الع و، وليي له  وص رة ذل :
ن  لل ع ق بالصالل.

،
 ورثٌة من النسب؛ فإنَّ مياثه مل

 بال الِ ". إال المسَّمَ  الكافرُ  "وال
 كل  الكافر ال يرث من املسلم اال بالصالل.

 والمستْعِمُن". والذمِّي   لحربي  ا "ويََتَََ اَرثُ 
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مياث الكافر من املسلم اها أآلم الكافر ق ين قس ة  في المذهب مسعل  وهي:
ال كة، يعا بعو ما مات الرجين، وله أحو الصرثة الكافر فأآلم بعو مصته؛ القياو 

 ترغيًبا في اُسالف.أحمه ال يرث، لكن املق ب أحمه يرث؛ 
ف اهللاح م  اتفال الوهين، يعا  ينهم واحو، حموارم  ة ا  ال المسعل  الثاني :

م  حموارم، أو يهص  م  يهص ، لكن خي لف أحصاهلم من جهة العهو، والقمة، 
 واهللرب.
 .والمستْعِمُن" والذمِّي   الحربي   "ويََتَََ اَرثُ فقاح: 

س أمهن ليي ماحمعاا من املياث؛
ُ
ُعا ،و، وامل

 اهاا ا  الف اهللاح من جهة اهللرب، وامل
 فالنوران اهللريب يرث من النوران القُمة، والقُمة يرث من املس أمن ا،   ره.

  َُ  تالِفها".اخ ما ال َأدياِنهم اتِّفاقِ  ما بعًضا بعُضهم َيِرثُ  الذمى ِ  "وأه
 ا ن يأش ا، تصارث الكفار بعضهم من بعض وله  صرتان؛ 

يَِرُث " فهقا يرث، قاح:أن ت فق أ يا م، كنوران وحموران  الص رة اُول :
 بعُضهم بعًضا ما اتِّفاِق َأدياِنهم".

اها ا  لفد اأ يان، عنوحما يهص ل وحموران ملالا وجمصآة، فهين  والص رة الثاني :
 اختالِفها". ما "اليرثصن من بعض  قاح: 

َه  اختالِفها، وهم ما "ال  َشتى ". ِمََّ
م بعض، ، فكين الكفار يرث بعضهيعا؛ يف املياث الكفر ال حمقصح: احمه ملة واحو 

 حمقصح: ال، الكفر مليٌن ش  ال ي صارث أ ين مل ني بعضهم من بعض.
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 الوصر  اللاحمية يف تصارث الكفار: مسألة املرتو، ف ا حكم املرتو 
 أحًدا". َيِرثُ  ال "واْلُمْرَتد   

أنَّ املرتو ال يرث من أحو، ال يرث من مسلم، وال من   هذا ه  الحكم اُول:
 ر.كاف

ا، وال يرثه أحو  الحكم الثاني لَّمرتد:  ماله أين يق ب اها كان ال يرث أحوا
ا، املسألة اللاحمية: ال يرثه أحٌو من ورث ه.  اهاا  ص ال يرث أحوا

 َفْي ه". فمالُه ِردىتِه عَّ  ماتَ  "وإنوهلقا قاح:  
ف ر ال يكصن ماله للصرثة، بين يكصن ماله يفلا ل يد ماح املسل ني ُيورف يف موا

 املسل ني.
 مسألة اجملصو. المسعل  الثالث  في ت ارث الكفار:

واجملصو فيهم حكم خي ص هبم، و ص: أنَّ اجملصو ملا كان حيوين بينهم تناكهلل م  
 وجص  اثرمية، فقو أ    يف الشخص الصاحو عو  قرابات ف ا اهللكم 

َْرابََتََْينِ  الم  سُ  "وَيِرثُ قاح:   َأْسََّم ا". إن ب
لنا: أنَّ رجالا تيول امرأ ا ملالا تيول أ  ه، فأتد بصلو،  قا الصلو يعا لص فر 

بالنس ة هلا  ص ابنها، وأيضاا ابن أ يها، ط عاا  نا ما ي وصر، لكن قو ي وصر مبلالا 
 اأ د.

 يعا اها اج  عد قراب ني يف اجملصو؛ فإحمه يرث هباتني القراب ني.
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ُم ا  ََ ََ  إلينا "أو َتحا  إسالِمهم". قب
 ا يف  صرتني؛ ط عا 

 اها أآل صا. الص رة اُول :
اها كاك صا الينا ق ين اآالمهم، بقيد  صر  و ة: أال ي  اك صا  الص رة الثاني :

ف ا تصارثصه ال  ،الينا أ الا ف ينئق  حم كهم علل ما ي صارثصن، ليي لنا فيهم شأنٌ 
 حم و ين به.

  لقضية ما  ص  قا االآ طرا اآ طرا ا له ارت اط هبقه ا   هكر املوُنف 
ذا َهٍ ". منه ُمَحرىفٍ  رَِحمٍ  ذاتَ  َيطَعُ  المسَّمِ  ُحْكمُ  "َو  بُشبَْ

اها وطأ املسلم هات رحم  ىرَّم  بُش منه،ة فأتد بصلو، الصلو  قا ولوه وال أ  وطأ 
كصن الش هة يل د فيه النسب وال ما يل د  يل د، فهقا يل د فيه أحمه ولوه، وقو ت

أ  ه، فيكصن  قا الصلو اهللا ين  ص ابن ويف حمفي الصقد  ص ابن أ د  قه ملالا 
 و كقا أو بالنس ة هلا  ص ابٌن وابن أخ  وحنص هل .

 ُمَحرىٍف". رَِحمٍ  ذاتِ  بِنكاحِ  ِإْرثَ  "وال 
م ُى،رَّم؛   ُنه نكاحه غير صحيح.وال حيوين ا رث بنكا   هاته ر،حه

دٍ  "وال  ْْ َْر   ال بَع  .  َم"َأْسََّ  ل  عَّيه يَُ
ننا قَّنا: ُكقل  اها ع،ق،و ع،قنو حمكا   ال يُقر عليه لص أآلم؛ فال تل د اليوجية؛ 

، ما  ة اليوجية   ة في أسبا  الميراث أنى من أسبا  الميراث الزوجي 
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عقو اليوجية الو يهلل، و قا عقٌو غي   يهلل؛ فال يل د به ال صارث، وال ي  قق 
 الس ب املصجب لل صارث.

، و قه : فليقصح  ص  لَّف أمه، يعا؛ مات امليد اجملصآة  قا عن أم 
 ُنىه أب ه وطع ابن  هذا الرجَ، ف لدتاأم يف حمفي الصقد  ة أ  ه كيف  

يعا؛  قا اأب تيول ابن ه، وجابصا  قا ا  مة القل مات، فهقا  هذا الميت
 يتامليد مات عن م،نن  عن أمه، و ة يف حمفي الصقد أ د، قاح: ورثد اللل

بكص ا أماا،  قه املرأ  حمفسها  ة أم، ويف حمفي الصقد أ د، وورثد النوف 
 بكص ا أ  اا  قا ملاح املسألة.

ا، وطأ الش هة قاح يف وطأ الش هة: وكقا... يعا ملَّين بنفي ملاح، لص ملَّلد 
 بنفي امللاح يف وطأ الش هة يوهلل.

 
 اْلُمطَّىَِْ (. ِميراثِ  )با ُ 
 ولم المخ  ِ  أو به وماتَ  اْلَمخ  ِ  غيرِ  َمَرِضه أو ِصحىِته في َزوجَته أَبانَ  َمن

َْضِ  لم رَْجِعيٍّ  طالقٍ  في بَ يََتَََ ارَ َا، لم به َيُمتْ   َمَرضِ  في أَباَنها أو تُه،ِعدى  تََنَْ
َْْصدِ  ُمتَىَهًما اْلَمخ  ِ  م تِه ََ  أو ِحرماِنها، ب  َمَرِضه عَّ  ِصحىِته في إبانَتها َعَّى
 ما وبعَدها الِعدىةِ  في هوَترِ ُ  َيرِْ ها لم ونحَ ه َمَرِضه في فَََفَعََّه له ٍَ ِفعْ  عَّ  أو
 .تََْرَتدى  أو تََتَََزوى ْ  لم

 اْلَمخ ِ ". غيرِ  َمَرِضه أو ِصحىِته في َزوجَته أَبانَ  "َمن
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ف علل حسب ترتيب املونُ –علل ثالثة أقسام  -أيها ا  ص  الكهرام-املطلقة 
 لل ساحلين:
 ال احلن الد ال ترث، م،نن  ة  اُول :المسعل  

 ثالثة  صر، قاح: 
 ِصحىِته". في َزوجَته أَبانَ  "َمن

 أن يُ ني زوج ه حاح الو ة. الص رة اُول :
 اْلَمخ ِ ". غيرِ  َمَرِضه أو" الص رة الثاني :

، لكنه مرض غي وصف، في صت من  قا املرض.  أن يُ ني زوج ه يف حاح مرض 
 به". َيُمتْ  ولم المخ  ِ  "أو الص رة الثالث :

 الوصر  اللاللة: أن يُ ينها يف مرض  وصف  لكنه مل أد عاش، وطصَّح اهلل 
يف ع ره، ومات بعو هل  بس ب    ر، فهقه املرأ  الد يطأ ا ترث وال ما ترث  

 ُنى اُصَ: أنى البائن ال ترث.ال ترث؛ 
 يََتَََ ارَ َا". "لمقاح املوُنف: 

 ا يف  قه الوصر .مل ي صارث
عي  في ُنى الرجالوصر  اللاحمية: الرجعية، وما حك ها الرجعية  الرجعية ترث؛ 

َْضِ  لم رَْجِعيٍّ  طالقٍ  "وفي ، وهلقا قاح:حكم الزوجات تُه". تََنَْ  ِعدى
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اها كاحمد املطلقة الرجعية يف عو ا، ومات عنو ا زوجها و ة يف العو ؛ فإ ا 
 الرجعي  زوج . ُنى ترث منه بهال اشكاح؛ 

 الوصر  اللاللة: باحلن وترث م،نن  ة  
 م تِه". َمَرضِ  في أَباَنها "أو 

 ال احلن الد ترث عنوحما أوح مسألة شروط هل  وهلا  صرتان:
 م تِه اْلَمخ ِ ". َمَرضِ  في أَباَنها "أو الص رة اُول :

صف، و ص يف خ قه الوصر  اأو،: أن يُصق  عليها ال ينصحمة، و ص يف مرض مصته امل
 فراش املصت، قاح هلا: أحمده طالٌق ثالثاا،  قه الوصر  اأو،.

َْْصدِ  "ُمتَىَهًماما شرطها  قاح:   ِحرماِنها". ب
 أن يكصن م ه اا بقوو حرما ا من املياث ما  صر  هل  

م  يكصن م هم، وم  ال يكصن م هم  اها أبا ا اب والا من غي طلب منها، فهقا 
 ي م هم  م هم.م هم، وال غ

اها أبا ا بطل ها طل د طلقة واحو  فطلقها ثالث فهقا م هم بقوو حرما ا من 
املياث، اها طل د اللالث وطلقها ثالث؛ فهقا  رل عن ال ه ة بقوو حرما ا 

 من املياث، وااا طلقها بنالا علل طل ها  قه الوصر  اأو،.
ََ  "أو الص رة الثاني :  .َمَرِضه" عَّ  ِصحىِته في إبانَتها َعَّى



3628 
 

الوصر  اللاحمية: الرجين يف حاح الو ة قاح المرأته: اها مرلد مرض املصت فأحمده 
ين ترث وال ال  ، فهُنه وقا الشرططالق ثالثاا؛ يعا بينصحمة، فل ا مرض باحمد؛ 

ه عَّ  مرض م ته.ترث أيضاا، و قا والهلل، ال ه ة  نا وال ة؛   ُنه عَّْى
ٍَ  عَّ  و"أ الص رة الثالث :  َمَرِضه". في فَََفَعََّه له ِفْع

 الوصر  اللاللة: أن يُعُلق طالقها علل فعين من اأفعاح.
.  ملاح هل : يقصح: اها لرب  ه فأحمده طالق ملالا

ُ  ه الكل ة الفالحمية أو قلد    بعو هل  ملا يأش مرض املصت يضرهبا أو اها كل ن
 هم ط م   يف مرض مصته، فهقا مل ه كقا أو كقا فأحمده طالق، فيأش هبقا الشر 

 بقوو حرما ا من املياث، ف ينئق  ترث وال ما ترث  ترث.
 وهلقا قاح يف حكم  قه ال ينصحمة: 

 يَرِْ ها". لم "ونحَ ه: اُول
 ، ليسد زوجة، لص  ة ماتد ق له يرثُنها بائناهللكم اأوح: أحمه ال ي،رهثها؛ 

 ها.ُنه أبانمنها وال ما يرث  ال يرث منها؛ 
 وبعَدها". الِعدىةِ  في الحكم الثاني: "وَترِ ُه

رمانها أنه متهمه بْصد حأ ا ترث، اهن  ص ال يرث و ة ترث فوعَّ نا اهللكم؛ ح
 ، أما بالنس ة لنفسه؛ فإحمنا عاملناه مبا أوقعه من الطالل.من الميراث
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وتصثق اأحكام بال  عض لكصن اأآ اب لقاك تق ضة، فعنوحما آ ٌب يق ضة 
م مياثه منها، وعنوحما آ ٌب يق ضة تصريلها منه، فُنع ين كين من الس  ني يف عو

 ىله.
 تََتَََزوىْ ". لم ما الِعدىِة، وبعَدها في "وَترِ ُه

ال فرل ح  لص احمقضد العو ؛ فإ ا ترث منه، اآ لىن املؤلف مسأل ني ال ترث 
 منه ا ما  ا  
نافي ت فْد فعَّت باختيارها ما يُ ُنها إذا تزوجما مل ت يول؛  الص رة اُول :

 نكاح اُول، فال ميراث لها.
 ؛ فإها ارتوت كقل  فعلد فعين يُنايف حمكاحها من اأوح.تََْرَتدى" "أو الثاني:

 
 
 
 
 
 
 
 



3630 
 

تعا، ا، مسألة  ت علق بإقرار الشخص مبشارك  يف    احم قين املوُنف 
 املياث.

ا، امل ،نن  للصلو  قا البشخص مات ترك مليصن لاير، وترك ابناا واحوا
نه قاح: ليصن مل

فالن  قا أ ة، وله حق من املياث  ص ابن هلقا امليد، أقرَّ علل حمفسه، فال 
يس  ق من املياث اال حموف املليصن، والنوف يرو  لل قر به  قه  صر  أو،، 

 ِث(.اْلِميرا في ِبُمشاِركٍ  اُقرارِ  )با ُ و ة الد هكر ا املؤلف بقصله: 
َ   َأقََرى  إذا  أو صغيًرا َان أو وَصَدقَ  لََّميِّتِ  بَ اِرثٍ  َ واحده  أنه ول  َ الَ رَ َ ِ  َ

َْر   أو َم ن نًا  بَِع ٍ  بَنيهِ  َأَحدُ  َأقََرى  إنو  وإر ُه، َنسُبه  َََبتَ  النىَسبِ  َم ه لَ  به اْلُم
 .ُخُمُسه فَّها بُعْختٍ  َأقََرى  وإن بَِيِده، ما  ََُُّ ُ  فَّه ِمْثَِّه

َ   َأقََرى  "إذا :الص رة اُول   وَصَدَق". يِّتِ لَّمَ  بَ اِرثٍ  َ واحده  أنه ول  َ الَ رَ َ ِ  َ
 قه الوصر  اأو،: أن يُقرَّ كين الصرثة ولص أحمه واحو، امللاح القل هكرحماه واحو، 
ا ثاللنا و ص ابٌن لل يد أقروا علل  ، قالصا: حمُقر أنَّ زيوا لص كاحمصا اثنني وكال ا أقرَّ

 ياث كيف يكصن  يكصن أثالثاا بينهم.أحمفسهم، اهن امل
 ما شرط هل   

َ   َأقََرى  إذاقاح الشرط اأوح، قاح: " احمية ، اها أقر بعضهم  قه اهللالة اللالَ رَ َ ِ  َ
 الد تأش بعو قليين.
 لََّميِِّت". بَ اِرثٍ  "إذا أقرى قاح بعو هل : 
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  اقرار ألييالشرط اللان  ناك شرط مقكصر يف ا قرار ليي مقكصر  نا،  قا 
كقل  ! وقو هكرحما يف ا قرار: أنَّ ا قرار ُيش ط لو  ه أن يكصن ممن  
لل كلف؛ اهن ُيش ط أن يكصن املقر  نا مكلفاا، لص كان غي مكلف ولو   ي 
أبصه تركين له مليارات، جاله واحو قاح له: رو  لل  ك ة قين هلم: أن أ صك، 

 قا الشرط اللان.فأقر، حمصافق اقراره ! ال يُؤا ق؛ اهن  
 مجي  الصرثة.  الشرط اُول:
 أن يكصن الصراث مكلفاا، املقر  قا مكلف. اُمر الثاني:

ُق،ُر به. الشرط الثال :
 هكره بقصله، والشرط اللاليت ي علق بامل

قر به أن ُيوُول املوَصَدَق" لََّميِّتِ  "بَ اِرثٍ 
ُ
قر به، ، الشرط اللاليت ي علق بامل

ن  قا أ صحما وله حمويب من املياث و ص ابن امليد، كالمه واحو جال قاح: فال
، اها مل يكن بال اا    يهلل، ال وويق  قا شرٌط يف حاح كصن املقر به بال اا عاقالا

؛ فنش ط الشرط اللان أو اهللالة اللاحمية الد  ة قاح:   أو صغيًرا انَ "أوعاقالا
 َم ن نًا".

 غي اش اط توويقه. واها كان   ياا أو جمنصحماا ث د النسب من
َْر   "أو الشرط الرابا:  النىَسِب". َم ه لَ  به اْلُم

قر به معروف النسب، فال 
ُ
قر به جمهصح النسب، أما اها كان امل

ُ
أن يكصن  قا امل

ي،وهلل أن يُقر شخٌص بنسب  ينكر به حمس اا معلصماا ثاب اا، شخص معروف أن  قا 



3632 
 

، و ابن حسن أقروا علل أحمفسهم بقل زيو ابن آعيو، وأتصا أوال  حسن قالصا: زي
 ال يل د حمس ه بقل .

 وإر ُه". َنسُبه " َََبتَ  
خٌص ، وقو آ ق معنا أنَّ جمهصح النسب اها أقرَّ بنس ه شُنه إقراره حم،سُ ه؛  ثم، ،د، 

 عَّ  أنفسهم ُنه إقراره ث د، فكقل  الصرثة  نا يقصمصن مقام امليد، وث د ارثه؛ 
َه لهذا الشخ .بعدف استحْاقهم لهذا المال  ، وأنه مستح

 أن يكصن ا قرار من بعض الصرثة ال من مجيعهم ما حك ها   الص رة الثاني :
 بَنيِه". َأَحدُ  َأقََرى  "وإن 

 ب،نيهه يعا؛ بعض الصرثة. أ،ح،وُ 
 بَِيِده". ما  ََُُّ ُ  فَّه ِمْثَِّه "بَِع ٍ  

 ثاللنا، قاح قا رجين مات وترك ابنني، فهال واحو منهم قاح: فالن  قا زيو 
ا ابٌن لل يد،  ا  ر: ال ليي   يهلل، حنن اثنني فقط، يعا؛ أحو ا قاح: انَّ زيوا

تعا،: فملييو  قا  وا  ر قاح: ليي كقل ، ف ا اهللكم  قاح املوُنف 
قر؛ 

ُ
قر به ثليت ما بيو امل

ُ
 ُنه ه  أقر أنه يستحَ  َّ  التَر .امل

 ا ن آنعطة اللاليت كم آصف حمعطيه  
واحو أ ق حموف، واللان أ ق حموف آ  نا منه ثليت النوف، وأعطيناه عنوحما 

،  ُنه ه  يُْر بعنى هذا مستحَ  َّ  من التَرالسوو، ملاها ال يعطيه اللليت  
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، وباقة اللان يوف  ثليت القل عليه، واللان  قا مل يُقر  أحما أ ف  اللليت القل علة،
 أ الا فال يُطالب بشةل.
 م اثنني فاللليت، اها كاحمصا أربعة توي رب  ما بيوه  ثليت ما بيوه اها كاحمصا

 و كقا...
 هكر يف الروض كيف طريقة تقسي ها.

 .ه"ُخُمسُ  فَّها بُعْختٍ  َأقََرى  "وإن الوصر  اللاحمية الد هكر ا املوُنف:
 ُنى أصَ المسعل  ل  قسمناها عندنا ا نيناها أقرَّ بأ د؛ فلها مخي ما بيوه؛ 

ْم  من خمس   فَّها ُخمس َذ ر، وعندنا أخت   الث ، صارت المسعل  من ََ
التَر ، ه  عَّيه مسو لي  أنه ُيسَِّّم خمس ما بيده، والثاني ُيسَِّّم الخمس 

 .وهذاك لم يْر فال يَّزف بشي 
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َِ واْلُمبََعىِض وا)   احم قين ا، باب  هكر فيه مساحلين؛  ل الِ (.باُ  ِميراِث الْات

َفَردَ  فَمن َِ  انَْ ْت َْ ٍَّ  بال َسبًبا أو ُمباَشَرةً  فيه َشاَركَ  أو ُمَ رِّ ِه ب  َلزَِمه إن َيرِْ هُ  لم َح
فىارَةه، أو ِديَ ه  أو قَََ ده  ََ  وإن س ا ه، وغيُره واْلُمَكَّى ُ  ََ  أو َحدًّا أو قَََ ًدا ٍَّ بح قُِت
ْفًرا َِ  أو وار ِه َشهادةِ  أو ِحراب ٍ  أو ِصيال ٍ  أو ببََْغيٍ  أو َُ ْت  الباِغي لعادلِ ا قََ

َُ  يَِرثُ  وال َورِ َه، وعكُسه  ويََُ رِّثُ  ُحرٌّ  بعُضه َمن وَيِرثُ  يُ َرُث، وال الرقي
َْْدرِ  وَيْحُ بُ  ََ  وَمن الحرِّيىِ ، من فيه ما ب  اْخَتَِّ َ  وإن الَ ال ُ  َّيهع فَّه َعْبًدا َأْعَت
ْْنَ  ِلَمنْ  إال بال ال ِ  النسا ُ  َيِرثُ  وال ِديُنهما، َْه أو َأْعتََ ْْنَ  نمَ  َأْعتََ  .َأْعتََ

تعا، للق ين  صراا، والوصر  أوح مسألة بالنس ة للقاتين هكر املوُنف 
 تنقسم بعو  اع  ارات؛

 باع  ار االحمفرا  واملشاركة، هلا  صرتان؛ االعتبار اُول:
َفَردَ  "فَمنقاح:  َِ  انَْ ْت َْ  ُمباَشَرًة". فيه َشاَركَ  ُمَ رِّ ِه، أو ب

 وعنوحما مشاركة كال ا ماحمٌ  من املياث.اهن عنوحما احمفرا ، 
ٍَّ". بال َسبًبا "ُمباَشَرًة أو االعتبار اآلخر:  َح
ا م اشر، "، باع  ار امل اشر  قو يكصن القاتين  قَسبًبا أو ُمباَشَرةً االع  ار ا  ر: "

 و قا ماحمٌ  من املياث، قو يكصن م س  اا فهقا أيضاا ماحمٌ  من املياث.
  قا الق ين له  صرتان، هكر املوُنف الوصر  املاحمعة  نا، آيقكرباع  ار اهللق يف 

 الوصر  غي املاحمعة بعو قليين.
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ٍَّ" "بال ، واهن الق ين؛ اما  ق أو ب ي حق ما املاحم  منه ا  الق ين القل يكصن َح
، أما الق ين  ق  قا ال أن  من املياث.  ب ي حق 

ث الق ين املاحم  يليم هلقا الق ين أحو ثاليف تقسيم راب  باع  ار ما يليم هبقا الق ين، 
 من املياث  نا ليم منه أحو ثالثة أمصر قاح: 

 قَََ ده، هذا واحد". َلزَِمه إن يَرِْ هُ  "لم 
 يعا؛ قواص."إْن َلزَِمه قَََ د"  اُول:
 اها ليم ه الوية. ِديَ ه"، "أو الثاني:
فىارَةه" "أو الثال :  اها ليم ه الكفار . ََ

 الا مصج اا للق،ص، ه أو الكفار  أو الويَّة؛ فإحمه ال يرث.ف ن ق ين ق 
 س ا ه". غيُرهو  "واْلُمَكَّى ُ   تقسيم   ر باع  ار تكليف القاتين قاح املونَّف: 

 القاتين؛ اما مكلف أو غي مكلف، وكال ا آصاٌل يف كصحمه ممنصعاا من املياث.
تقري اا عشر  صر أو تعا، له    هكر الق ين غي املاحم ، فقكر املوُنف 

 تس   صر.
ََ  "وإن قاح: ٍَّ  قُِت اص ،  ق قص،  أو  ق  قص اا،  قه الوصر  اأو،، قهوقَََ ًدا" بح

يعا؛ جال شخص له حق القواص فاآ صىف القواص، ط عاا القواص قلنا: 
يس صيف  ضر  السلطان، فهص القل تص، اآ يفاحله  ضر  السلطان، وق ين  قا 

 للقواص، فهقا القل ق ين  ين ُأن  من املياث  ال ُأن .املس  ق 
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ا ط عاا  قا  صرته َحدًّا" "أو الص رة الثاني : ، ق ين  قا الشخص أحو ُمص،رثيه حوا
يكصن  ص حماحلب عن ا مام يف تنفيق اهللوو ، وُقوم له واحو ابن ع ه وال كقا، 

 .ن  من املياثفرمجه أو شارك يف رمجه ملالا اها كان زاحمياا ىوناا فال أ
ْفًرا". "أو الثال : َُ 

 أو كفر، اها قُ ين كفراا كقل .
 ، ك ا لص حوين يفُنى المرتد ال يُ َرث صر  املسألة: ما أكن يكصن مرتو؛ 

، وال ، ليسد يف ا قناي، وال يف املن هلُنى الكافر يرث بال ال مسألة الصالل؛ 
قن .

ُ
 يف امل

 قاح: غي ر  .
 ق اح أ ين ال  ة ق ين أحو ُمصرثيه. يف ببََْغٍي" "أو
، أو  اح عليه أحو مصرثيه فوف  عن حمفسه فق له، ط عاا بشرطه ِصيالٍ " "أو 

 املعروف أحمه: يوف  باأآهين، فإن مل ينوف  اال بالق ين فال ل ان فيه.
رابة.  ِحرابٍ "، "أو  كقل  اها كان حو حه
  ص القاتين مصرثيه بأحمه ملالا ، يعا؛ شهو عنو القالة علل أحو وار ِه" َشهادةِ  "أو

، فهقا تس ب يف ق له وال ال  لكنه ال  أو أحمه فعين كقا املصجب للق ين ك و  ملالا
 أن  من املياث.
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َِ  "أو  ْت و ال اغة ، كقل  اها ق ين العا ح ال اغة أَورِ َه" وعكُسه الباِغي العادلِ  قََ
ي منهم هَ البغُنه سبَ معنا أنى الضمان يسْر في قتال أالعا ح كال ا؛ 

 َورِ َه.، يعا؛ ال ل ان عليهم، وال ل ان فيهم. حمعم قاح: وفيهم
 تعا، ا، الرقيق، الرقيق: الع يو، وهكر  صرتني؛   احم قين املوُنف 
 القهن. الص رة اُول :
ُ عَّض، يعا القهن اخلالص ما حك ه   والص رة الثاني :

 امل
َُ  َيِرثُ  "وال  ث هن الع و اخلالص القل ليي به حرية ال ير ، ايُ َرُث" وال الرقي

 وال يُصر،ث؛ أحمه ال أل ، بين  ص ماٌح يو ين يف ال كة.
ُ عَّض،

 ويََُ رُِّث". ُحرٌّ  بعُضه َمن "ويَِرثُ  املسألة اللاحمية: امل
أما من كان بعُضه حٌر؛ فإحمه يرث ويُصر،ث، لكن كيف يرث ويصُرث  بقور حري ه؛ 

 الحرِّيىِ ". من فيه ما ْدرِ بَْ  "وَيْحُ بُ  وهلقا قاح:
ف ياثه، وحه ه ل يه بقور ما فيه من حرية، فلص كان ملالا حموفه ع و؛ فإحمه يرث 

 حموف املياث جيو، وحيهب حموف اهللهب.
ََ  "وَمن  "الا آ ق بقصله: "، و قِديُنهما اْخَتَِّ َ  وإن الَ ال ُ  عَّيه فَّه َعْبًدا َأْعَت
 بال الِ ". إال المسَّمَ  الكافرُ  وال الِ ،بال   إال الكافرَ  المسَّمُ  َيِرثُ 
ْْنَ  ِلَمنْ  إال بال ال ِ  النسا ُ  يَِرثُ  "وال  َْه أو َأْعتََ َن"َأْعتََ  َمن َأْعتََ ْْ. 

املرأ  ال ترث بالصالل اال اها كاحمد مع قة، أو أع قد من أع ق، ملاح هل :  نو 
ا، وزيٌو أع ق ع رواا، ف ياث ع رو  قا اها ما يف ز   نو.يو ترثه  أع قد زيوا
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أن أعين  قا القل تعلَّ ناه عل اا حمافعاا، وأن يكصن  حمسأح اهلل 

أن ينفعنا مبا تعلَّ نا، وأن يُعُل نا ما  لصجهه  الواا، ك ا حمسأح اهلل 
 ينفعنا.

 وأكرر وأُعيو الص ايا الد يُص ،ل هبا طاح العلم.
 و قا يسأح.

َال: طلب العلم وأ ية حفظ   ين من حموي ة  من ال هالي االآ  رار يف س
 القر ن وفه ه لطالب العلم 

حمعم، الص ية  نا باالآ  رار، طالب العلم حي ال ا، املواومة، وال كرار،  ال  ا :
 واالآ  رار.

 ُيوار به اه معني    ي فال كرار العلصم فكرر
 تُعوح ال لق  وبه كني     أفضين و ص العلم اك ناز ا،
 هلُ ام حافظ ابن أمحوعن ا ور  قو ك ا لق    بأل
 امل صن هللافظ مصجهاا املكنصن لؤلؤ   يف قاح اه
 .تكررا اها حيلص لعله تكررا ما ألنَّ  فال
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فاحرص علل ال كرار، وقو لص رجع م ا، تراجم أ ين العلم ُوجو من أ ين العلم 
من ك ب علل ك ابه قرأت  قا الك اب ثالواحلة مر ، وقرأت  قا الك اب ماحل ني 

وبعضهم  رَّآصا الك اب الصاحو أربعني مر ، أحما ال قيد أحو املشايخ قاح ل:  مر ،
 قا الك اب أحو ك ب امل صن يف ال الغة قاح:  رَّآ ه أربعني مر    تركد العُو، 
و عد أحو املشايخ يقكر ك اباا يف الفقه يقصح:  رَّآ ه ما يُقارب ثالواحلة مر ، 

ويو ، فاحرص علل ال كرار، ال تمثن تقصح: ويقصح: كين يصم أجو فيه فصاحلو ج
واهلل  لونا اليا ، ماها بعو اليا   بعو اليا  اعا   اليا ، وبعو ا عا   ا عا  ، 

 وبعو ا عا   ا عا   ح  تُ قن وتض ط.
فإها احم قلد ا، رت ة  أعلل من اليا  فال ت ك اليا  بين تعا وه وكرره؛ فإنَّ طالب 

 علم، وترآخ قومه يف العلم بكلر  ال كرار.العلم تل د قومه يف ال
ومن أكم املشاكين الد يُصاجهها طالب العلم اليصم؛ أ م يعا يركضصن يف الطريق 
فيأ ق يقصح: ياال ماها  رآد، بين آألد أحو م ق ين ف   ماها حفمثد من 

 امل صن  قاح ل: حفمثد ما يُقارب أكن ثالثني منت، ما شال اهلل ت ارك اهلل.
أحمه طالب عامل راآخ، لكن كيف حيفظ  يكرر مخسة عشر  مرات، وُيسُ     نند

 للشيخ،  لونا ياال ارج  كرر مخسة عشر  مرات ُ   للشيخ و كقا.
ا وي وأ وهر   خُيُلص كين يصم ملالا عشر  ف ات، ىفص ات هبقه الطريقة، يأش غوا

ط، وآأل ه الض  جويو وين هة ما شال اهلل يف ألفيات وش ين، لكن اها جئد ا،
عن ال يقصحمية قين له: اآ ف هلل ال يقصحمية ما يعرف، اآ ف هلل اليا ، قاح  احب اليا  
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ُلر علل حمفسه املقوار علل حساب كلر   يقصح ىفص ات اليا ، املشكلة أحمَّه ُيك،
 ال كرار، وهلقا الص ية بلالثة أمصر؛

 .كلر  ال كرار 
 .وقلة املقوار 
 .واملواومة، واالآ  رار 
قل ُيكلُر علل حمفسه يف طلب العلم ح  هكر بعض املشايخ عن أحو ك ار أما ال

العل ال الل ة أحمه كان حيفظ يف أيام طل ه للعلم كان حيفظ ألفية ابن مال  يف كين 
 يصماا شطراا.

ا من  
ا
مر  حفظ بيد فضربه أبصه، قاح: ال تس عهين يف طلب العلم، و ار عامل

ن فكقل  حمقصح لطالب العلم،  عد شيخنا ابك ار العل ال املمُزين يف الل ة، 
يقصح: "من حفظ يف كين يصم  مسألة حوَّين العلم يف آنة"، و قا  عقيين 

ملاح مقوص ، "من حفظ يف كين يصم مسأل ني حوَّين العلم يف ك،من ! القل ي وصره 
الطالب اليصم اها يف آنة ال  ليا أ و مسأل ني ثالثة ح  أ  ور الصقد، فهة 

 الصقد بين ُتطُصح علل حمفس  الصقد.ما   ور 
وهلقا كلي من الطالب تالقاه عشرين آنة يف الوروو يعا ي نقين من  رو  ا،  

 رو، ومك   ه ما شال اهلل ك ي  وعامر  و ا ين وطال  من معرض الك اب كين 
يصم يف املعرض، لكن تأش ا، ال  ويين العل ة ماها جتو  جتو ثقافة شرعية تولهلل 

أن يُلقة برحمامىل اهاعة، أحمه يك ب ع ص  يف بعض اجملالت، لكن ال  أن ُتؤ له
ا، ما شال اهلل تسأله يف فقه يعرف يسر  ل  جم صعة من 

ا
ُتؤ له أن يكصن عامل
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الك ب الفقهية، لكن تسأله ما  ة شروط كقا، ما  ة حمصاقض كقا، ما حكم 
 مسألة كقا، ال جتو أحمه مس  ضر.

الب واحو، وبعضهم يعا أقين من هل ، لكنه وجتو العامل الك ي مك   ه  و  
ىفص ات، فاحر صا علل الض ط واالتقان، وال كر صا علل االآ كلار، بعض 
الناو يقصح:  رآد اليا ، ووجوت  قا، واحو يقصح:  عد شر  اأ ور، 
وشر  اليا ، وشر   ليين الطالب، وشر  الروض املرب ، بي أب ل شر  من هل 

علي  يا شيخ من هل ا را ات، أحما لي ا أقصم علل أن أقرأ ا را ات، أب ل أقرأ 
من هل ا را ات فضالا علل أن أُقرأه، فقصلد ما شال اهلل واهلل أحمد ا ن شيخ ما 
، لكن تعاح  لينا خن مك جتو أحمه ما عنوه كويين عل ة، عنوه  تأش تقرأ علة،

س  الك اب طي  اها أماآ  اي اآ    ما شال اهلل أشيال طي ة، وعنوه ثقافة، ويس 
، ليي م قناا.  يفهم لكن ليي ىُوالا

ورت ة الطالب يف العلم ليسد  ة ما  رآه يعا القل  رو اليا   ين  ص ُمؤ ين  
للروض  ليي  قا و فاا مناآ اا لل كم، الص ف املؤثر  ص من أتقن اليا ، أما 

لشرعية، لكليات امن  رو اليا  ممكن  رآه كلي، وكلي ا ن القين  رَّجصا من ا
منهم  رل قاح: واهلل  رآد بواية اجمل هو، و اية املق وو،  ين معىن  قا أحمه  ص 

 جم هو أو مق وو ح   ال يليم.
وكلي  الف ُمؤَّلفة القين  رجصا من ااامعات  الف  رآصا الروض املرب  من أوله 

 قن للروض، منهم اا،   ره اال ك اب الع ق والفراحلض يف ااام  كلي، لكن م،نن 
ُ
مل

ا، يعا  ا فهة حمع ة عمثي ة وال جتو من األف واحوا من كين ألف ان وجوت واحوا
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الوفعة الصاحو  جتو ألف  رَّجصن،  ين فيهم من األف واحو م قن هلقا الك اب  
  لَّص املس صم اأوح، ا  م فيه، وأكن ح  ُنى الْضي  قضي  دراس ال؛ 

لَّص ين بعضها، وأشة علل  قا،  لَّص مس صم أوح،  الك ب ي يعها يف املس ع 
 مس صم ثان، ثاليت، راب .

ا   ار املس صم اللامن عنوه من العلم ما يك  ه يف  قه الصرقة بي، أما املس صم 
اأوح واللان واللاليت كلها ت خرت، والس ب يف  قا عشر مصا ، مخسة عشر 

اليا    قنها، فنقصح لكم: اتقنما  ، لكن ليي عنوه ىفص ات، ليي عنوه ما   يُ 
 وحوه  ٌي ل  من أن تقرأ عشر  ك ب من غي اتقان،  ٌي ل ، وأحمف  ل .

فُأو يكم بكلر  ال كرار، واملواومة، وا عا  ، والورو، ومن أحمف  اأشيال يف  
ل،ة   قا املقاكر  بني االثنني، يقصح: حفظ آطرين  ٌي من قرال  وقرين يعا؛ محه

 ب، و ٌي من هين مقاكر  اثنني، كيف مقاكر  اثنني  تأش أحمد بعي من الك
و اح  ، وتأ قون عنا ر املنت، وتسأله، ويسأل  و كقا ح  ُتض ط وتُ قن، 
واأك ين واأفضين واأملين أن كفظ ألفاه املنت حفمثاا بال كرار، وال كرار أقله: 

بالضرور   غ، لكن لييماحلة باجمل صي جم صي الطرل، اال النابغ القل حفمثه رجين حماب
ا عشر ، وبعو غو   أحمه املاحلة اليصم تكرر ا، ممكن تقصح: اليصم أحما أكرر مخسني، وغوا
ا   ييت أحمه يف  اية اأآ صي تكصن كررت ماحلة مر ، يوي اليصم تأ ق مخسني، غوا

 تأ ق حفظ جويو مخسني مر ، واهللفظ السابق عشر مرات و كقا.
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لنلر ال ر يف  قا الك اب وال كرار  ا ةا النلر، اح  يرآخ ويل د   ُتومي النمث
يل د اال بعسر، خبالف النمثم جتو الصاحو حيفظ ملالا النمثم؛   يُراجعه مخي 

 آنصات،   يأش يقرأه مر  ومرتني تعطيه بواية الشطر  الص أشة.
با ه اأعمثم أن أعين ما  أُو يكم بكلر  ال كرار، أآأح اهلل 

 فعاا، ولصجه  الواا، وأن أعله حهةا لنا ال حهةا علينا.تعلَّ ناه عل اا حما
أن يُومي علينا توارو العلم، وموارآ ه، احمه ول هل   ك ا حمسأله 

والقا ر عليه، آ  احم  اللهم و  وك، حمشهو أنَّ ال اله اال أحمد، حمس  فرك، 
 .وحم صب الي ، و لل اهلل وآلَّم علل حم ينا ى و وعلل  له و   ه أمجعني


